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Bloemen en kaarsen voor de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia in Malta

•  Ernstige en aanhoudende bedreigingen voor de rechtsstaat, de democratie en de
grondrechten

• Burgerschaps- en verblijfsregeling voor investeerders moet worden stopgezet

• Jaarlijkse "Europese Daphne Caruana Galizia-prijs" voor onderzoeksjournalistiek instellen
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EP-leden maken zich ernstig zorgen over de geloofwaardigheid van het onderzoek naar
de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia en gerelateerde witwas- en
corruptiezaken.
 
In een resolutie die woensdag met 581 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 83 onthoudingen
is  aangenomen,  benadrukt  het  Parlement  dat  "ieder  risico  op  inmenging  in  de  lopende
onderzoeken (....) met alle middelen moet worden uitgesloten" en waarschuwt dat "dit risico blijft
bestaan zolang de premier in functie blijft."
 
De tekst wijst op beschuldigingen van corruptie en witwaspraktijken tegen de Maltese premier,
en in het bijzonder tegen zijn kabinetschef en de voormalige minister van Toerisme, andere
leden van de regering en particuliere bedrijven en personen uit zijn entourage. Het Parlement
vindt het bijzonder zorgwekkend dat in diverse andere onderzoeken naar gerelateerde witwas-
en corruptiezaken geen vooruitgang is geboekt of dat de onderzoeken niet eens zijn begonnen.
 
Bescherming van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
 
"De ontwikkelingen in Malta hebben de afgelopen jaren geleid tot ernstige en aanhoudende
bedreigingen van de rechtsstaat, democratie en grondrechten,” zegt het Europees Parlement
dat zeer bezorgd is over de persvrijheid, de onafhankelijkheid van de politie en de rechterlijke
macht, het recht op vreedzame vergadering en de scheiding der machten.
 
De  leden  van  het  Europees  Parlement  onderschrijven  de  recente  opmerkingen  van  de
vicevoorzitter van de Commissie, Vera Jourová, dat er een artikel 7-procedure tegen Malta zou
kunnen worden ingeleid op grond van de gebrekkige uitvoering van gerechtelijke hervormingen.
Ze benadrukken verder de noodzaak van een permanent, onafhankelijk EU-mechanisme ter
bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten zoals eerder reeds voorgesteld
door het Parlement.
 
Gouden paspoorten en visa
 
Het Parlement vraagt ook om de afschaffing van de Maltese beleggers- en verblijfsregelingen
voor investeerders (de “gouden paspoorten” en visa), aangezien het hier in feite gaat om de
verkoop van EU-burgerschap dat de strijd tegen witwaspraktijken en grensoverschrijdende
criminaliteit bemoeilijkt en de integriteit van het Schengengebied bedreigt.
 
Europese Daphne Caruana Galizia-prijs
 
Tot slot vraagt het Parlement opnieuw om de instelling van een jaarlijkse "Europese Daphne
Caruana Galizia-prijs voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van onderzoeksjournalistiek in
Europa". De benodigde voorbereidingen voor de instelling van deze prijs moeten zo spoedig
mogelijk worden getroffen.
 
Achtergrond 
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Na de laatste onthullingen over de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in
2017  en  de  daaropvolgende  politieke  instabiliteit  op  Malta,  heeft  een  delegatie  van  het
Europees Parlement onder leiding van Sophie in ‘t Veld (ReNew, NL) van 3 tot 4 december de
situatie  ter  plaatse  beoordeeld.  Het  ontwerpverslag  van  de  delegatie  van  het  Europees
Parlement zal begin volgend jaar worden besproken in de Commissie burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Video-opname van het debat (17.12.2019)
Aangenomen tekst (18.12.2019)
Verloop van de procedure
Dienst voor onderzoek van het Europees Parlement "Bescherming van de rechtsstaat in de
EU: Bestaande mechanismen en mogelijke verbeteringen".
Persbericht over de delegatie naar Malta (04.12.2019)
Profiel van het hoofd van de delegatie naar Malta, Sophie In 't Veld (ReNew, NL)
EP Onderzoeksdienst "de EU Rechtsstaat".

European Parliamentary Research Service “Citizenship by investment (CBI) and residency by
investment (RBI) schemes in the EU"
Persbericht “Malta and Slovakia: MEPs warn of lack of judicial independence and corruption”

Procedurebestand
Foto, video en audiomateriaal (Delegatie naar Malta)
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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
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28266/SOPHIA_IN+%2525252527T+VELD/home
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1576569777370
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2954(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://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/meps/nl/28266/SOPHIA_IN+%2525252527T+VELD/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190325IPR33125/malta-and-slovakia-meps-warn-of-lack-of-judicial-independence-and-corruption
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2954(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
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