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PÄÄTELMÄT 

52 kappale kuuluu seuraavasti 

52. katsoo, että monissa tapauksissa offshore-yhteisöjen todellisten omistajien ja 

edunsaajien tunnistamiseksi toteutettiin riittämättömiä tutkimuksia tai tutkimuksia ei 

toteutettu lainkaan; korostaa, että sen vuoksi yhteisön omistus- ja valvontarakenteen 

määrittäminen ja/tai tietojen hankkiminen liikesuhteen tarkoituksesta ja aiotusta 

luonteesta ei onnistunut34; korostaa, että Panama-paperien julkiset asiakirjat osoittavat 

Mossack Fonsecan olleen tietoinen siitä, että asiakkaan tuntemisvelvoitetta ei aina 

noudatettu asianmukaisesti joidenkin sen asiakkaiden tai tytäryhtiöiden osalta1; 

tähdentää Mossack Fonsecan myöntäneen, että joissakin tapauksissa se ei tiennyt, keitä 

rekisteröityjen yhteisöjen todelliset edunsaajat ja omistajat olivat2; 

(Poistetaan alaviitenumero 34.) 

(Koskee suomenkielistä versiota.) 
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OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE 

 

Osion II viimeinen kappale “Committee meetings and missions” kuuluu seuraavasti: 

 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

 

(Lisätään tilapäisen valtuuskunnan viimeisin virkamatka Maltaan.) 

(Koskee suomenkielistä versiota.) 

 

 

Osion III “Activities of the Committee”, alakohtaan 1 “Programme of hearings and 

missions” lisätään tilapäisen valtuuskunnan virkamatka seuraavasti: 
 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

 

 

Osion III 2 alakohdan “List of speakers (hearings and missions)” taulukon viimeisen 

rivin tulisi olla “The Paradise Papers - What are they about and why are they relevant” 

of 28 November 2017 with Commissioner Pierre Moscovici 

(Taulukon seuraavalla rivillä oleva komissaari Vera Jourován kuuleminen samasta aiheesta 

poistetaan, koska kuulemista ei toteutettu.) 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

 


