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14.11.2017 B8-0597/5 

Alteração  5 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0597/2017 

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

sobre o Estado de direito em Malta 

Proposta de resolução 

Considerando P-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  P-A. Considerando que Malta se 

recusou a aderir à Procuradoria 

Europeia, o órgão independente da União 

habilitado a investigar e intentar ações 

judiciais em caso de fraude em detrimento 

da UE e de outras infrações lesivas dos 

interesses financeiros da União; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Alteração  6 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0597/2017 

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

sobre o Estado de direito em Malta 

Proposta de resolução 

Considerando U-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-A. Considerando que a Comissão 

solicitou que Malta alterasse o seu regime 

de IVA aplicável aos iates, que permite 

uma isenção do IVA para iates de maiores 

dimensões, alegando que são utilizados 

principalmente em águas internacionais; 

que, se a legislação maltesa não for 

alterada, a Comissão dará início a um 

processo por infracção; que o ministro 

das Finanças de Malta admitiu que o 

regime fiscal de Malta pode dar lugar a 

abusos, como é o caso em todas as 

jurisdições europeias; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Alteração  7 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0597/2017 

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

sobre o Estado de direito em Malta 

Proposta de resolução 

Considerando U-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  U-B. Considerando que o atual 

presidente da autoridade maltesa de 

serviços financeiros (Malta Financial 

Services Authority, MFSA) - a autoridade 

responsável pela supervisão dos bancos, 

companhias de seguros, empresas de 

investimento, organismos de investimento 

coletivo, administradores fiduciários e 

empresas que operam em e a partir de 

Malta - é também o vice-presidente da 

FinanceMalta, uma iniciativa público-

privada criada para promover Malta 

enquanto centro financeiro internacional, 

o que suscita dúvidas quanto a um 

eventual conflito de interesses; que o 

atual presidente da MFSA também figura 

nos documentos do Panamá como diretor 

de uma série de instrumentos de 

investimento coletivo registados nas Ilhas 

Caimão e que foi recentemente 

mencionado nos documentos do Paraíso; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Alteração  8 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0597/2017 

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

sobre o Estado de direito em Malta 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Exorta as autoridades maltesas a 

aderirem à Procuradoria Europeia, a fim 

de colaborarem com os outros Estados-

Membros participantes na luta contra a 

fraude na UE e outras infrações lesivas 

dos interesses financeiros da União; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Alteração  9 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0597/2017 

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

sobre o Estado de direito em Malta 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  11-A. Solicita às autoridades maltesas 

que investigem se a MFSA tomou todas as 

medidas necessárias para assegurar e 

monitorizar o cumprimento da legislação 

pelo Banco Pilatus e para verificar se as 

alegações constantes dos documentos do 

Panamá relacionadas com o seu atual 

presidente não constituem um conflito de 

interesses no que respeita às suas 

obrigações; 

Or. en 

 

 


