
 

Малта: Риск от компрометиране на
разследванията докато премиерът
продължава да заема поста си
 

Евродепутатите се загрижени относно надеждността на разследванията на
убийството на Дафне Каруана Галиция и липсата на напредък по свързаните с него
обвинения.
 
В резолюция приета с  581 гласа „за“  срещу 26 гласа „против,  и  83 „въздържал се“
Парламентът подчертава, че „всякакъв риск от компрометиране на разследванията (...)
трябва да бъде избегнат с  всички налични средства“  и  предупреждава,  че докато
министър-председателят  продължава  да  заема  този  пост,  ще  продължава  да
съществува  такъв  риск.
 
В текста се посочват твърденията за корупция и пране на пари срещу малтийския
министър-председател,  и  по-точно  срещу началника на  кабинета  и  срещу бившия
министър на туризма, други представители на правителството и частни компании и
лица свързани с тях, и се изразява загриженост, че паралелните разследвания „не са
напреднали или дори не са били започнати“.
 
Защита на демокрацията, правовата държава и основните права
 
„Развитията в Малта през последните години са довели до сериозни и трайни заплахи
за принципите на правовата държава, демокрацията и основните права“, заявява ЕП,
изтъквайки  притеснението  си  относно  свободата  на  медиите,  независимостта  на
полицията и съдебната система,  свободата на мирни събрания и разделението на
властите.
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• Сериозни и непреставащи заплахи за правовата държава, демокрацията и основните
права

• Призив за прекратяване на схемите „гражданство чрез инвестиция“ и „право на
пребиваване чрез инвестиция“

• Създаване на годишна Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща
журналистика
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Евродепутатите приветстват неотдавнашните коментари на заместник-председателя
на Комисията г-жа Йоурова, която заявява, че липсата на съдебни реформи от страна
на Малта би могло да бъде основание за задействане на процедурата по член 7. Те
повтарят призива за необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите
на правовата държава и основните права за защита на ценностите на ЕС.
 
Парламентът  също  настоява  за  прекратяване  на  схемите  за  предоставяне  на
гражданство и  право на  пребиваване срещу инвестиции,  тъй като  те  на  практика
продават европейско гражданство и представляват заплаха за борбата с прането на
пари,  борбата  с  трансграничната  престъпност  и  за  целостта  на  Шенгенското
пространство.
 
В заключение, текстът приветства създаването на годишна Европейска награда „Дафне
Каруана  Галиция“  за  изключителни  постижения  в  разследваща  журналистика.
Необходимите разпоредби във връзка със създаването на наградата трябва да бъдат
финализирани възможно най-скоро.
 
Бързи факти
 
Вследствие  на  последните  разкрития  във  връзка  с  убийството  на  разследвания
журналист  Дафне  Каруана  Галиция  през  2017  г.  и  последвалата  политическа
нестабилност в Малта, делегация от Европейския парламент посети страната на 3 и 4
декември,  за да направи оценка на ситуацията на място.  Проектът на доклада от
мисията ще бъде обсъден в комисията по граждански свободи в ЕП през следващата
година.
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Приетият текст (18.12.2019)
Видеозапис от дебата (17.12.2019)
Проучване на ЕП: защита на правовата държава - съществуващи инструменти
Проучване на ЕП: Актуален преглед - Правовата държава в ЕС
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали - Малта
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2954(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1576569777370
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-malta_2102_pk
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