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14.11.2017 B8-0597/2 

Amendamentul  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. regretă faptul că în dezvăluirile 

„Panama Papers” și „Paradise Papers” 

figurează nu numai Malta, ci mai multe 

state membre ale UE; solicită convocarea 

de urgență a unui summit mondial sub 

auspiciile Organizației Națiunilor Unite 

ca răspuns la ultimele dezvăluiri din 

„Paradise Papers” pentru a aborda în 

mod decisiv și la nivel mondial problema 

evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor 

fiscale și a spălării banilor de către 

întreprinderile multinaționale și 

persoanele cele mai bogate din lume; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/3 

Amendamentul  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. invită Comisia și Consiliul să ia în 

serios propunerea Parlamentului din 28 

februarie 2017 privind revizuirea 

ambițioasă a celei de a 4-a DCSB, 

deoarece modificările propuse ar elimina 

multe din lacunele actuale și ar consolida 

puternic actuala legislație privind 

spălarea banilor, limitând, de exemplu, 

definiția beneficiarilor reali, interzicând 

persoanelor cu funcții de conducere de 

rang superior, directorilor desemnați și 

altor reprezentanți să fie identificați ca 

beneficiari reali, cu excepția cazului în 

care aceștia îndeplinesc criteriile, 

acordând populației acces deplin la 

registrele beneficiarilor reali ale 

societăților și trusturilor și aplicând un 

mecanism de sancționare mai eficient 

pentru încălcarea DCSB; îndeamnă, prin 

urmare, Comisia și Consiliul să nu 

relativizeze această propunere solidă a 

Parlamentului în timpul negocierilor 

interinstituționale în curs; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/4 

Amendamentul  4 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. ia act de faptul că tratatele și 

legislația UE au acordat prioritate liberei 

circulații a capitalurilor, iar Comisia a 

încurajat concurența fiscală în încercarea 

de a atrage investiții străine; solicită o 

revizuire a legislației UE privind aplicarea 

și interpretarea liberei circulații a 

capitalurilor pe piața internă în vederea 

prevenirii în mod sistematic a cazurilor de 

dublă neimpozitare și a concurenței 

fiscale dăunătoare, care survin drept 

consecințe neintenționate ale facilitării 

mișcărilor de capital în cadrul Uniunii; 

Or. en 

 

 


