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14.11.2017 B8-0597/5 

Amendamentul  5 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

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

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Pa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Pa. întrucât Malta a refuzat să 

participe la instituirea Parchetului 

European (EPPO), un organism 

independent al Uniunii, având 

competența de a cerceta și de a urmări 

penal cazurile de fraudă la nivelul UE și 

alte infracțiuni care afectează interesele 

financiare ale Uniunii; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Amendamentul  6 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

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

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ua (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ua. întrucât Comisia i-a solicitat 

Maltei să își modifice normele în materie 

de TVA aplicabile iahturilor, care fac 

posibilă acordarea unei scutiri de TVA în 

cazul iahturilor de dimensiuni mai mari, 

pe motiv că acestea sunt folosite 

preponderent în apele internaționale; 

întrucât, în cazul în care legislația Maltei 

nu este modificată, Comisia va iniția o 

procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor; întrucât ministrul de finanțe 

al Maltei a admis că sistemul fiscal al 

acestei țări poate da naștere unor abuzuri, 

la fel ca în cazul tuturor celorlalte 

jurisdicții europene; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Amendamentul  7 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

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

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ub (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ub. întrucât actualul președinte al 

autorității malteze a serviciilor financiare 

(Malta Financial Services Authority, 

MFSA) – autoritatea responsabilă pentru 

supravegherea instituțiilor bancare, a 

societăților de asigurări, a societăților de 

investiții, a organismelor de investiții 

colective, a fiduciarilor și a furnizorilor de 

servicii pentru societăți – ocupă și funcția 

de vicepreședinte al FinanceMalta, o 

inițiativă public-privată instituită pentru 

promovarea Maltei ca centru financiar 

internațional, situație care creează 

suspiciuni legate de un posibil conflict de 

interese; întrucât actualul președinte al 

MFSA figurează, de asemenea, în 

documentele dezvăluite în afacerea 

„Panama Papers”, care îl identifică drept 

director al mai multor organisme de 

investiții colective înregistrate în Insulele 

Cayman și a fost, recent, menționat și în 

afacerea „Paradise Papers”; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Amendamentul  8 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

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

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. invită autoritățile malteze să 

participe la activitatea desfășurată de 

EPPO, pentru a coopera cu celelalte state 

membre participante în vederea 

combaterii fraudei la nivelul UE și a 

celorlalte infracțiuni care afectează 

interesele financiare ale Uniunii; 

Or. en 



 

AM\1139412RO.docx  PE614.233v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

14.11.2017 B8-0597/9 

Amendamentul  9 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0597/2017 

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

Statul de drept în Malta 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  11a. invită autoritățile malteze să 

cerceteze dacă MFSA a adoptat toate 

măsurile necesare pentru a monitoriza și 

a asigura conformitatea activităților 

Pilatus Bank cu legislația în vigoare și să 

verifice dacă dezvăluirile făcute în 

afacerea „Panama Papers” în legătură cu 

actualul președinte al MFSA nu indică 

existența unui conflict de interese în ceea 

ce privește obligațiile sale; 

Or. en 

 

 


