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Ændringsforslag  9 

Bill Newton Dunn 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt AP 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AP. der henviser til, at momssvindel 

medfører mistede skatteindtægter for Den 

Europæiske Union på 100 mia. EUR årligt; 

der henviser til, at den omfattende 

skattesvig og skatteunddragelse 

underminerer borgernes tillid til 

retfærdigheden og legitimiteten af 

skatteopkrævningen og skattesystemet som 

helhed; 

AP. der henviser til, at momssvindel 

medfører mistede skatteindtægter for Den 

Europæiske Union på 100 mia. EUR årligt; 

der henviser til, at den omfattende 

skattesvig og skatteunddragelse 

underminerer borgernes tillid til 

retfærdigheden og legitimiteten af 

skatteopkrævningen og skattesystemet som 

helhed; der henviser til, at momsgabet i 

EU næsten er fordoblet siden 2006, og at 

en tredjedel anslås at skyldes 

momssvindel; der henviser til, at en 

forhøjelse af OLAF's operationelle 

beføjelser i bekæmpelsen af momssvindel 

ville kunne hjælpe med at begrænse 

omfanget af denne form for kriminalitet; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/10 

Ændringsforslag  10 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt AX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; der henviser til, at disse 

teknikker bør reguleres ved lov og være 

proportionelle og nødvendige i et 

demokratisk samfund, underlagt 

retsmyndighedernes og andre uafhængige 

organers kontrol via en forudgående 

godkendelse samt overvågning under 

efterforskningen eller efterfølgende 

revision for at sikre, at de er i fuld 

overensstemmelse med 

menneskerettighederne, således som det 

kræves i Europarådets Ministerkomités 

henstilling (2005)10 om særlige 

efterforskningsteknikker i forbindelse 

med grove forbrydelser, herunder 

terrorhandlinger; 
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16.10.2013 A7-0307/11 

Ændringsforslag  11 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer Kommissionen til at 

kriminalisere brugen af tjenesteydelser fra 

ofre for alle former for udnyttelse af 

menneskehandel og til snarest at udvikle et 

sammenligneligt og pålideligt 

dataindsamlingssystem i EU, som bygger 

på fælles, aftalte og solide indikatorer, 

sammen med både medlemsstaterne og de 

relevante internationale organisationer; 

opfordrer Kommissionen til snarest muligt 

at gennemføre alle de foranstaltninger og 

instrumenter, som den omtaler i 

meddelelsen med titlen "EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel 2012-

2016" og til at oprette et observatorium til 

bekæmpelse af menneskehandel, som skal 

være åbent for alle regeringer, 

retshåndhævende myndigheder og ngo'er; 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at styrke den eksterne 

dimension og det forebyggende aspekt af 

foranstaltninger og programmer, navnlig 

gennem bilaterale aftaler med oprindelses- 

og transitlandene med særligt fokus på 

uledsagede mindreårige og børn; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre menneskehandel socialt uacceptabelt 

gennem stærke og velunderbyggede 

oplysningskampagner, som bør evalueres 

hvert år i forbindelse med den europæiske 

dag mod menneskehandel; 

8. opfordrer Kommissionen til at 

kriminalisere misbrug og udnyttelse af 

ofre for menneskehandel og til snarest at 

udvikle et sammenligneligt og pålideligt 

dataindsamlingssystem i EU, som bygger 

på fælles, aftalte og solide indikatorer, 

sammen med både medlemsstaterne og de 

relevante internationale organisationer; 

opfordrer Kommissionen til snarest muligt 

at gennemføre alle de foranstaltninger og 

instrumenter, som den omtaler i 

meddelelsen med titlen "EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel 2012-

2016" og til at oprette et observatorium til 

bekæmpelse af menneskehandel, som skal 

være åbent for alle regeringer, 

retshåndhævende myndigheder og ngo'er; 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at styrke den eksterne 

dimension og det forebyggende aspekt af 

foranstaltninger og programmer, navnlig 

gennem bilaterale aftaler med oprindelses- 

og transitlandene med særligt fokus på 

uledsagede mindreårige og børn; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre menneskehandel socialt uacceptabelt 

gennem stærke og velunderbyggede 

oplysningskampagner, som bør evalueres 

hvert år i forbindelse med den europæiske 

dag mod menneskehandel; 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at der i en effektiv retlig 

ramme bør tages højde for interaktionen 

mellem hvidvaskning af egne penge og den 

grundlæggende ret til beskyttelse af 

personoplysninger på en sådan måde, at der 

sættes ind over for pengehvidvaskning, 

uden at standarderne for databeskyttelse 

sænkes; udtrykker i den forbindelse 

anerkendelse af det system til beskyttelse 

af persondata, der anvendes hos Europol; 

glæder sig i den forbindelse over 

Kommissionens forslag om det fjerde 

direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge; foreslår desuden tilstrækkelige 

sikkerhedskontroller i forbindelse med 

retshåndhævelsen, således at der kan 

indsamles de nødvendige 

personoplysninger i forbindelse med 

undersøgelsen af organiseret kriminalitet; 

opfordrer til, at kriminalretlige 

oplysninger om fanger og mistænkte skal 

kunne overføres over grænserne, hvis det 

er nødvendigt; 

15. understreger, at der i en effektiv retlig 

ramme bør tages højde for interaktionen 

mellem foranstaltninger til bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning af penge og den 

grundlæggende ret til beskyttelse af 

personoplysninger på en sådan måde, at der 

sættes ind over for disse forbrydelser, uden 

at standarderne for databeskyttelse og 

beskyttelse af grundlæggende rettigheder 

sænkes; udtrykker i den forbindelse 

anerkendelse af det system til beskyttelse 

af persondata, der anvendes hos Europol, 

samt af Kommissionens forslag om det 

fjerde direktiv om bekæmpelse af 

hvidvaskning af penge;  

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. udtrykker bekymring over, at en lang 

række former for såkaldt "spirende" 

kriminalitet af stort tværnationalt omfang 

og med meget negative sociale, 

miljømæssige og økonomiske 

indvirkninger, såsom ulovlig handel med 

affald, ulovlig handel med kunstværker 

og beskyttede arter samt forfalskning af 

varer, ikke falder ind under 

"eurokriminalitet", selv om de er yderst 

rentable for de kriminelle organisationer; 

mener, at disse former for kriminalitet bør 

tages i passende betragtning i de 

beslutninger, der træffes på europæisk 

plan, og foreslår desuden, at Rådet i 

medfør af artikel 83, stk. 1, TEUF, inden 

2014 vedtager en afgørelse med henblik 

på at definere andre 

kriminalitetsområder, herunder dem, der 

er angivet ovenfor; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/14 

Ændringsforslag  14 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. mener, at procedurerne for offentlige 

udbud bør tage udgangspunkt i 

legalitetsprincippet, og at tildelingskriteriet 

med afsæt heri bør bygge på det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud for at 

sikre gennemsigtighed (som kan sikres 

bl.a. gennem e-udbud) og forebygge svig, 

korruption og andre alvorlige 

uregelmæssigheder; 

34. mener, at procedurerne for offentlige 

udbud bør tage udgangspunkt i 

legalitetsprincippet, og i denne forbindelse 

at kriteriet med hensyn til det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud bør forfølges, 

samtidig med at der sikres fuld 

gennemsigtighed i udvælgelsesproceduren 

(som kan sikres bl.a. gennem e-udbud) for 

at forebygge svig, korruption og andre 

alvorlige uregelmæssigheder; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/15 

Ændringsforslag  15 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. mener, at rets- og politimyndighederne, 

herunder Eurojust og Europol, i en effektiv 

og proportionel indsats til bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet - med forbehold 

for overholdelsen af en eventuel 

fortrolighedspligt, der måtte påhvile de 

berørte virksomheder, samt af 

grundlæggende rettigheder, navnlig 

beskyttelsen af personoplysninger - bør 

kunne drage fordel af samarbejdsaftaler 

med sidstnævnte inden for sektorerne 

transport, logistik, kemi, levering af 

internettjenester, og bank- og 

finanstjenester såvel i medlemsstaterne 

som i tredjelande; opfordrer endvidere 

medlemsstaterne til - under hensyntagen til 

solidaritetsprincippet - at afsætte de 

fornødne midler til for Europol, Eurojust, 

Frontex og den fremtidige europæiske 

anklagemyndighed, hvis indsats vil gavne 

medlemsstaterne såvel som borgerne; 

36. mener, at samarbejdet mellem den 

private sektor og retshåndhævende 

myndigheder om bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning af penge bør intensiveres 

for at tilskynde private aktører til at afvise 

og afholdes sig fra samt til rets- og 

politimyndighederne, herunder Eurojust og 

Europol, hvor det er relevant, at indberette 

enhver ulovlig og unfair praksis, der er 

forbundet med eller som fremmer 

organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning af penge eller anden 

kriminalitet, især inden for sektorerne 

transport, logistik, kemi, levering af 

internettjenester, og bank- og 

finanstjenester såvel i medlemsstaterne 

som i tredjelande; efterlyser mere effektive 

beskyttelsesordninger for private aktører, 

der udsættes for trusler på grund af 

samarbejde i form af anmeldelse af 

organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning af penge; opfordrer 

endvidere medlemsstaterne til - under 

hensyntagen til solidaritetsprincippet - at 

afsætte de fornødne midler til for Europol, 

Eurojust, Frontex og den fremtidige 

europæiske anklagemyndighed, hvis 

indsats vil gavne medlemsstaterne såvel 

som borgerne; 
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16.10.2013 A7-0307/16 

Ændringsforslag  16 

Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36a. gentager de opfordringer, der 

allerede blev fremsat i Parlamentets 

beslutning om organiseret kriminalitet i 

EU fra 2011, og opfordrer Kommissionen 

til inden udgangen af 2014 at udarbejde 

en undersøgelse af den 

efterforskningspraksis, der anvendes i 

medlemsstaterne til bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet, med særlig 

henvisning til brugen af redskaber som 

telefonaflytning, rumaflytning, 

ransagning, udskudt anholdelse, udskudt 

beslaglæggelse, undercoveroperationer 

samt kontrollerede og overvågede 

leveringsoperationer; opfordrer 

Kommissionen til at forelægge et forslag 

til direktiv inden udgangen af 2014 om 

fælles efterforskningsmetoder til 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet, jf. 

artikel 87, stk. 2, litra c), i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/17 

Ændringsforslag  17 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. bemærker de eksisterende bånd mellem 

den organiserede kriminalitet og 

terrorisme, som påvist af rets- og 

politimyndigheder, i nogle tilfælde i 

forbindelse med finansieringen af 

terrorgruppers ulovlige aktiviteter via 

indtægter fra ulovlig handel på 

internationalt plan, og opfordrer 

medlemsstaterne til at styrke 

foranstaltningerne til bekæmpelse af disse 

aktiviteter; bemærker i den forbindelse 

vigtigheden af datadeling mellem 

retshåndhævende myndigheder i 

medlemsstaterne gennem oprettelse af et 

EU-PNR-system og et EU-TFTP-system 

og gennem godt samarbejde på 

internationalt plan mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

agenturer;  

39. bemærker de eksisterende bånd mellem 

den organiserede kriminalitet og 

terrorisme, som påvist af rets- og 

politimyndigheder, i nogle tilfælde i 

forbindelse med finansieringen af 

terrorgruppers ulovlige aktiviteter via 

indtægter fra ulovlig handel på 

internationalt plan, og opfordrer 

medlemsstaterne til at styrke 

foranstaltningerne til bekæmpelse af disse 

aktiviteter; bemærker i den forbindelse 

vigtigheden af at forbedre og styrke 

datadeling mellem retshåndhævende 

myndigheder på EU-plan, især Europol 

og Eurojust, og gennem godt samarbejde 

på internationalt plan mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

agenturer på grundlag af internationale 

aftaler;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/18 

Ændringsforslag  18 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. opfordrer medlemsstaterne til at 

etablere særlige strukturer for 

efterforskning og bekæmpelse af 

kriminelle organisationer og 

mafiaorganisationer med mulighed for med 

Europols koordinering og Kommissionens 

støtte at udvikle et "operationelt 

antimafianetværk" kendetegnet ved 

hurtighed og uformalitet med henblik på 

udveksling af oplysninger om nationale 

mafiaers strukturelle karakteristika, 

kriminelle og finansielle indikatorer, 

lokaliseringen af formuer og forsøg på 

infiltration i offentlige udbud; 

46. opfordrer medlemsstaterne til at 

etablere særlige strukturer for 

efterforskning og bekæmpelse af 

kriminelle organisationer og 

mafiaorganisationer med mulighed for med 

Europols koordinering og Kommissionens 

støtte at udvikle et operationelt netværk til 

bekæmpelse af mafiaer, organiseret 

kriminalitet og mafialignende aktiviteter 

med henblik på udveksling af oplysninger 

om de strukturelle aspekter af den 

organiserede kriminalitets og 

mafialignende kriminalitets aktiviteter, 

kriminelle og finansielle indikatorer, 

lokaliseringen af formuer og forsøg på 

infiltration i offentlige udbud; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/19 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer Kommissionen til i 

associerings- og handelsaftaler med 

tredjelande at indføje særlige 

samarbejdsklausuler vedrørende 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet i 

form af ulovlig handel og hvidvaskning af 

penge; konstaterer det begrænsede 

internationale samarbejde, navnlig med 

tredjelande og især de nabolande, som er 

oprindelses- eller transitlande; anerkender 

behovet for en effektiv diplomatisk indsats 

for at tilskynde disse lande til at indgå 

samarbejdsaftaler eller til at efterleve 

undertegnede aftaler;  

52. opfordrer Kommissionen til i 

associerings- og handelsaftaler med 

tredjelande at overveje særlige 

samarbejdsklausuler vedrørende 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet i 

form af korruption og hvidvaskning af 

penge; konstaterer det begrænsede 

internationale samarbejde, navnlig med 

tredjelande og især de nabolande, som er 

oprindelses- eller transitlande; anerkender 

behovet for en effektiv diplomatisk indsats 

for at tilskynde disse lande til at indgå 

samarbejdsaftaler eller til at efterleve 

undertegnede aftaler;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/20 

Ændringsforslag  20 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. opfordrer medlemsstaterne til at 

udarbejde passende strategier med henblik 

på at få deres efterretningstjenester og 

politi- og efterforskningsmyndigheder til 

med fuld deltagelse af Europol og bedre 

udnyttelse af dennes rolle til at udveksle 

informationer indbyrdes og til at foretage 

de nødvendige analyser til at opspore og 

om muligt forebygge de nye tendenser 

inden for den organiserede kriminalitet, 

samtidig med at de grundlæggende 

rettigheder respekteres, især retten til 

privatlivets fred og retten til beskyttelse af 

personoplysninger; 

54. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

udarbejde lovgivningsmæssige redskaber 

og passende strategier med henblik på at få 

deres retshåndhævende myndigheder og 

efterforskningsmyndigheder til med fuld 

deltagelse af Europol og bedre udnyttelse 

af dennes rolle til at fremme og øge 

udvekslingen af informationer og til at 

foretage de nødvendige analyser til at 

opspore og om muligt forebygge og 

modvirke de nye tendenser inden for den 

organiserede kriminalitet, samtidig med at 

de grundlæggende rettigheder respekteres, 

især retten til privatlivets fred og retten til 

beskyttelse af personoplysninger; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. støtter, at de europæiske ledere på G8-

topmødet for nylig krævede samordning af 

skattedatabaser i Europa, og ønsker en 

yderligere suverænitetsdeling, der kan 

gøre indsatsen med inddrivelse af skatter, 

der er genstand for skattesvig og 

skatteunddragelse, mere effektiv; 

58. støtter, at de europæiske ledere på G8-

topmødet for nylig slog til lyd for større 

effektivitet i bekæmpelsen af 

skatteunddragelse og skattely med det 

formål at inddrage skatter, der er genstand 

for skattesvig og skatteunddragelse; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 59 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

59. anbefaler en fælles indsats til 

forebyggelse og bekæmpelse af 

ulovligheder på miljøområdet, der hænger 

sammen med eller hidrører fra kriminelle 

aktiviteter af organiseret eller 

mafialignende karakter, bl.a. gennem 

styrkelse af europæiske organer såsom 

Europol og Eurojust og internationale 

instanser såsom Interpol og De Forenede 

Nationers Institut for Interregional 

Kriminalitets- og 

Strafforfølgelsesforskning (UNICRI) samt 

gennem udveksling af arbejdsmetoder og 

oplysninger mellem medlemsstaterne, som 

for de flestes vedkommende har engageret 

sig i bekæmpelsen af denne form for 

kriminalitet, med henblik på at kunne 

opstille en fælles indsatsplan; 

59. anbefaler en fælles indsats til 

forebyggelse og bekæmpelse af 

ulovligheder på miljøområdet, der hænger 

sammen med eller hidrører fra organiseret 

kriminalitet og kriminelle aktiviteter af 

mafialignende karakter, bl.a. gennem 

styrkelse af europæiske organer såsom 

Europol og Eurojust og internationale 

instanser såsom Interpol og De Forenede 

Nationers Institut for Interregional 

Kriminalitets- og 

Strafforfølgelsesforskning (UNICRI) samt 

gennem udveksling af arbejdsmetoder og 

oplysninger mellem medlemsstaterne, som 

for de flestes vedkommende har engageret 

sig i bekæmpelsen af denne form for 

kriminalitet, med henblik på at kunne 

opstille en fælles indsatsplan; 

Or. en 
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Sonia Alfano 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. foreslår, at alle uskyldige ofre for 

organiseret kriminalitet, navnlig 

mafiakriminalitet, mindes, og at der 

udvises en særlig anerkendelse af dem, der 

har mistet livet i bekæmpelsen af 

organiserede kriminelle grupper, ved 

indførelsen af en europæisk dag til minde 

om de uskyldige ofre for organiseret 

kriminalitet og kampen for retfærdighed 

og frihed, der bør afholdes hvert år fra 

2014 på dagen for Parlamentets vedtagelse 

af denne beslutning; 

61. foreslår, at alle uskyldige ofre for 

organiseret kriminalitet, navnlig 

mafiakriminalitet, mindes, og at der 

udvises en særlig anerkendelse af dem, der 

har mistet livet i bekæmpelsen af 

organiserede kriminelle grupper, ved 

indførelsen af en europæisk dag til minde 

om de uskyldige ofre for og til fremme af 

indsatsen mod organiseret kriminalitet, der 

bør afholdes hvert år fra 2014 på dagen for 

Parlamentets vedtagelse af denne 

beslutning; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 68 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

68. opfordrer med det formål at få 

afdækket problemerne med korruption i 

den offentlige forvaltning bedre til, at der 

gøres brug af de midler, der er til 

rådighed for hemmelige aktioner, under 

behørig hensyntagen til retsstatsprincippet 

og med forbehold for de demokratiske 

kontrolmekanismer og den nationale 

lovgivning; 

68. erindrer, at hemmelige aktioner kan 

være nyttige i bekæmpelsen af organiseret 

kriminalitet og andre former for grov 

kriminalitet, forudsat at de er reguleret 

ved lov og er proportionelle og 

nødvendige i et demokratisk samfund, 

underlagt retsmyndighedernes og andre 

uafhængige organers kontrol via en 

forudgående godkendelse samt 

overvågning under efterforskningen eller 

efterfølgende revision for at sikre, at de er 

i fuld overensstemmelse med 

menneskerettighederne;   

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 70 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. opfordrer medlemsstaterne til at 

udvikle et omfattende system til 

beskyttelse af personer, der indberetter 

tilfælde af korruption, og til at udvide 

mulighederne for at indberette korruption 

anonymt; foreslår, at der oprettes 

fortrolige kanaler for indberetning af 

korruption; opfordrer til at udvide 

anvendelsesområdet for at anfægte 

resultatet af procedurerne for offentlige 

indkøb; 

70. opfordrer medlemsstaterne til at 

udvikle et omfattende system til 

beskyttelse af informanter, der indberetter 

tilfælde af korruption; mener, at 

mulighederne for at klage over resultatet af 

offentlige indkøbsprocedurer bør udvides; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. minder de politiske partier om deres 

ansvar for at foreslå kandidater og opstille 

valglister på alle niveauer; understreger 

deres pligt til at kontrollere kandidaternes 

kvalitet, ikke mindst ved at kræve, at de 

skal overholde en streng etisk kodeks, som 

ud over en adfærdskodeks også skal 

indeholde klare og gennemsigtige regler 

om donationer til de politiske partier; 

72. minder de politiske partier om deres 

ansvar for at foreslå kandidater og opstille 

valglister på alle niveauer; understreger 

deres pligt til at kontrollere kandidaternes 

kvalitet, ikke mindst ved at kræve, at de 

skal overholde en streng etisk kodeks, som 

ud over en adfærdskodeks også skal 

indeholde klare og gennemsigtige regler 

om donationer til politiske partier, 

kandidater, fonde, grupper og lignende; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 75 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

75. henstiller til medlemsstaterne at indføre 

krav om, at personer, der har modtaget en 

endelig dom for en forbrydelse i 

forbindelse med organiseret kriminalitet, 

korruption eller hvidvaskning af penge, 

skal fratræde politiske embeder og ledende 

administrative poster; 

75. henstiller til medlemsstaterne at indføre 

krav om, at personer, der har modtaget en 

endelig dom for en forbrydelse i 

forbindelse med organiseret kriminalitet, 

korruption, hvidvaskning af penge eller en 

anden grov forbrydelse, skal fratræde 

politiske embeder og ledende 

administrative poster; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. er tilhænger af større gennemsigtighed 

i partiernes regnskaber og mener, at 

kravene til regnskabsaflæggelse for 

indtægter og udgifter bør skærpes; mener, 

at både de offentlige og de private bidrag 

skal kontrolleres bedre for at undgå 

misbrug og spild og sikre ansvarlighed hos 

de politiske partier og dem, der støtter dem 

finansielt; insisterer på, at der skal indføres 

streng, omfattende og rettidig kontrol 

efterfulgt af afskrækkende finansielle og 

strafferetlige sanktioner for brud på 

lovgivningen om finansiering af politiske 

partier og kampagner; 

76. er tilhænger af fuld gennemsigtighed i 

partiers, kandidaters, valgte 

repræsentanters, fondes, gruppers og 

lignendes regnskaber og mener, at kravene 

til regnskabsaflæggelse for indtægter og 

udgifter bør skærpes; mener, at både de 

offentlige og de private bidrag skal 

kontrolleres bedre for at undgå misbrug og 

spild og sikre ansvarlighed hos politiske 

partier, kandidater, valgte repræsentanter, 

fonde, grupper og lignende samt dem, der 

støtter dem finansielt; insisterer på, at der 

skal indføres streng, omfattende og rettidig 

kontrol efterfulgt af afskrækkende 

finansielle og strafferetlige sanktioner for 

brud på lovgivningen om finansiering af 

politiske partier og kampagner; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 78 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

78. mener, at et lobbyregister er et nyttigt 

gennemsigtighedsinstrument; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage dette 

redskab, hvor det endnu ikke findes; 

opfordrer endvidere regeringer og 

offentlige forvaltninger til at gøre 

registrering i et lobbyregister til en 

forudsætning for at mødes med en 

erhvervs-, interesse- eller 

lobbyorganisation; 

78. mener, at et lobbyregister er et nyttigt 

gennemsigtighedsinstrument; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage dette 

redskab, hvor det endnu ikke findes; 

opfordrer endvidere regeringer, 

parlamenter, valgte organer og offentlige 

forvaltninger til at gøre registrering i et 

lobbyregister til en forudsætning for at 

mødes med en erhvervs-, interesse- eller 

lobbyorganisation; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/30 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 

handelskamrenes rolle i forbindelse med 

forebyggelse, fremskaffelse af oplysninger 

om og bekæmpelse af de hyppigste risici 

for hvidvaskning i erhvervslivet og til fuldt 

ud at gennemføre handlingsplanen til 

styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og 

skatteunddragelse; tilskynder til 

harmonisering af selskabsbeskatning som 

redskab til at bekæmpe disse problemer 

samt hvidvaskning af penge og håber på en 

ensartet skattelovgivning i alle 

medlemsstaterne; opfordrer 

medlemsstaterne til gennem et retfærdigt 

skattesystem at fordele velstanden mere 

hensigtsmæssigt taget i betragtning, at 

kriminelle grupper udnytter en meget ulige 

fordeling og fattigdom, og at organiseret 

kriminalitet herved fremmes; 

88. opfordrer medlemsstaterne til at styrke 

handelskamrenes rolle i forbindelse med 

forebyggelse, fremskaffelse af oplysninger 

om og bekæmpelse af de hyppigste risici 

for organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning i erhvervslivet og til fuldt ud 

at gennemføre handlingsplanen til styrkelse 

af bekæmpelsen af skattesvig og 

skatteunddragelse; tilskynder til 

harmonisering af selskabsbeskatning som 

redskab til at bekæmpe disse problemer 

samt hvidvaskning af penge og håber på en 

ensartet skattelovgivning i alle 

medlemsstaterne; opfordrer 

medlemsstaterne til gennem et retfærdigt 

skattesystem at fordele velstanden mere 

hensigtsmæssigt taget i betragtning, at 

kriminelle grupper udnytter en meget ulige 

fordeling og fattigdom, og at organiseret 

kriminalitet herved fremmes; 

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. fastholder, at en ugennemtrængelig 

bankhemmelig kan skjule ulovlige 

indtægter fra korruption, hvidvaskning af 

penge og organiseret kriminalitet; 

henstiller derfor, at den ophæves; 

96. fastholder, at skattely og en 

ugennemtrængelig bankhemmelig kan 

skjule ulovlige indtægter fra korruption, 

hvidvaskning af penge og organiseret og 

grov kriminalitet; henstiller derfor, at de 

ophæves; opfordrer derfor EU og 

medlemsstaterne til snarest og endegyldigt 

at tage fat på dette problem internt såvel 

som eksternt ved at tage det op med 

tredjelande og territorier, navnlig i 

Europa eller sådanne, med hvilke 

medlemsstaterne har mange eller 

mistænkelige finansielle transaktioner, og 

til at træffe passende foranstaltninger til 

at sikre, at bekæmpelsen af kriminalitet, 

korruption og hvidvaskning af penge er 

effektiv;  

Or. en 
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Theodoros Skylakakis 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 – nr. ix 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(ix) indføre en Europa-dækkende 

selskabsbeskatning, der er så ensartet, lige 

og homogen som muligt 

(ix) indføre et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag (FKSSG)  

Or. en 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 – nr. xix 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(xix) overveje muligheden af at indføre 

fortabelse af retten til at stille op til valg, 

fortabelse af valgbarhed og fratagelse af 

offentlige embeder som følge af endelige 

domme for forbrydelser relateret til 

organiseret kriminalitet, korruption og 

hvidvaskning af penge 

(XIX) afskære personer, der har modtaget 

en endelig dom for forbrydelser relateret til 

organiseret kriminalitet, korruption, 

hvidvaskning af penge eller anden grov 

kriminalitet, fra at kunne kandidere til og 

varetage offentlige embeder og få dem 

fjernet fra sådanne embeder 

Or. en 

 

 


