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B9-0219/14

Amendement 14
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel,
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona
Strugariu
namens de Renew-Fractie
Vladimír Bilčík
namens de PPE-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

B9-0219/2021

Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie

Amendement

G.
overwegende dat het onderzoek
naar de moord onder leiding van de
Maltese autoriteiten, bijgestaan door
Europol, tot dusver heeft geleid tot de
identificatie en voorgeleiding van en de
lopende rechtszaak tegen verscheidene
verdachten en één potentiële opdrachtgever
van de moord, namelijk de eigenaar van
het in Dubai gevestigde bedrijf 17 Black
Ltd., een voormalig lid van de raad van
bestuur van ElectroGas Malta Ltd.;
overwegende dat ook het Federal Bureau
of Investigation (FBI) bij het onderzoek
betrokken was;

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)

Or. en
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B9-0219/15

Amendement 15
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel,
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona
Strugariu
namens de Renew-Fractie
Vladimír Bilčík
namens de PPE-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

B9-0219/2021

Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie

Amendement

H.
overwegende dat een van de
vermeende medeplichtigen en bepaalde
opnames die tijdens de gerechtelijke
procedure aan bod kwamen, erop wijzen
dat de voormalige stafchef van de premier
van Malta betrokken was bij de opdracht
tot en financiering van de moord;

H.
overwegende dat een van de
vermeende medeplichtigen en bepaalde
opnames die tijdens de gerechtelijke
procedure aan bod kwamen, erop wijzen
dat de voormalige stafchef van de premier
van Malta betrokken was bij de opdracht
tot, financiering van en/of poging tot
verhulling van de moord;
Or. en
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B9-0219/16

Amendement 16
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel,
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona
Strugariu
namens de Renew-Fractie
Vladimír Bilčík
namens de PPE-Fractie
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

B9-0219/2021

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie

Amendement

5.
vindt het zorgwekkend dat
meermaals presidentiële gratie is
aangeboden en verleend in het kader van
het proces naar aanleiding van de moord;
benadrukt dat getuigenissen over andere
misdrijven zeer zorgvuldig moeten worden
beoordeeld, en niet mogen worden ingezet
om volledige gerechtigheid voor moord te
omzeilen; stelt echter vast dat presidentiële
gratie en een onderhandelde bekentenis
twee elementen waren die in
november 2019 hebben geleid tot de
arrestatie van een van de personen die
ervan verdacht worden opdracht tot de
moord te hebben gegeven;

5.
vindt het zorgwekkend dat
meermaals presidentiële gratie is
aangeboden en verleend in het kader van
het proces naar aanleiding van de moord;
benadrukt dat getuigenissen over andere
misdrijven zeer zorgvuldig moeten worden
beoordeeld, en niet mogen worden ingezet
om volledige gerechtigheid voor moord te
omzeilen; stelt echter vast dat presidentiële
gratie en een onderhandelde bekentenis
twee elementen waren die in
november 2019 hebben geleid tot de
arrestatie van één persoon die ervan
verdacht wordt opdracht tot de moord te
hebben gegeven;
Or. en
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B9-0219/17

Amendement 17
Sophia in ’t Veld
namens de Renew-Fractie
Ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

B9-0219/2021

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie

Amendement
–
gezien het arrest van het Europees
Hof van Justitie van 20 april 2021,
Repubblika tegen Il-Prim Ministru1 bis,
______________
1 bis

Arrest van 20 april 2021, Repubblika
tegen Il-Prim Ministru, C-896/19,
ECLI:EU:C:2021:311.
Or. en
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