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Člen 128 poslovnika
Claude Moraes
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Zadeva: Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti 
na Malti in Slovaškem

Spoštovanje načela pravne države, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vrednote 
in načela, določena v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, so za 
Unijo in države članice obveze. Nedavni umori preiskovalnih novinarjev so pretresli evropsko javnost 
in prestrašili novinarje v EU. V zvezi s tem je bila junija 2018 v okviru pristojnosti Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) ustanovljena skupina za spremljanje 
pravne države (ROLMG), katere glavna naloga je spremljati razmere na področju spoštovanja načela 
pravne države in boja proti korupciji v EU ter obravnavati posebne primere, zlasti na Malti in 
Slovaškem. V okviru svoje dejavnosti je ROLMG ugotovila več medsektorskih pomanjkljivosti, ki v 
nekaterih državah članicah ogrožajo spoštovanje načel pravne države, delitve oblasti in neodvisnosti 
sodstva. 

V zvezi s tem bi rad Parlament vprašal Komisijo, katere ukrepe bi lahko obravnavala in kakšen bi bil 
časovni okvir za njihovo obravnavo, kar zadeva:

– spremljanje razmer v državah članicah v zvezi s kršitvami demokracije, načela pravne države in 
temeljnih pravic, zlasti zadevajoč delitev oblasti, neodvisnost sodstva, boj proti korupciji, varnost 
novinarjev in medijsko svobodo, ter vpliv shem „zlatih vizumov“/„programov za vlagatelje“ na 
pridobivanje državljanstva EU;

– omogočanje agencijam EU, da bolj proaktivno sodelujejo v preiskavah v državah članicah, na 
primer tako, da lahko začnejo proaktivno ustanavljati skupne preiskovalne enote;

– pravočasno pripravo predloga za celovit mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice ob upoštevanju resolucij Parlamenta z dne 25. oktobra 20161 in 14. novembra 
20182?
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