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16.10.2013 A7-0307/9 

Τροπολογία  9 

Bill Newton Dunn 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Recital AP 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΜΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απάτες 

στον τοµέα του ΦΠΑ ευθύνονται για 

απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 100 

δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροαποφυγής υπονοµεύει την πίστη και 

την εµπιστοσύνη των πολιτών στον δίκαιο 

χαρακτήρα και τη νοµιµότητα της 

είσπραξης φόρων και του φορολογικού 

συστήµατος συνολικά· 

ΜΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απάτες 

στον τοµέα του ΦΠΑ ευθύνονται για 

απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 100 

δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροαποφυγής υπονοµεύει την πίστη και 

την εµπιστοσύνη των πολιτών στον δίκαιο 

χαρακτήρα και τη νοµιµότητα της 

είσπραξης φόρων και του φορολογικού 

συστήµατος συνολικά· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το έλλειµµα ΦΠΑ της ΕΕ έχει 
σχεδόν διπλασιαστεί από το 2006 και 
εκτιµάται ότι το ένα τρίτο αυτού 
οφείλεται σε απάτες στον τοµέα του 
ΦΠΑ· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυξανόµενες επιχειρησιακές 
αρµοδιότητες της OLAF στην 
καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα 
του ΦΠΑ θα µπορούσαν να συµβάλουν 
στη δραστική µείωση της συχνότητας 
εµφάνισης αυτού του εγκλήµατος· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/10 

Τροπολογία  10 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Recital AX 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ν. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 

έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 

οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 

στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 

Ν. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 

έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 

οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 

στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία οι τεχνικές αυτές 
πρέπει να ρυθµίζονται από τον νόµο και 
να είναι αναλογικές και απαραίτητες, 
καθώς και να υπόκεινται σε έλεγχο από 
τις δικαστικές αρχές και άλλους 
ανεξάρτητους φορείς µέσω εκ των 
προτέρων έγκρισης και εποπτείας κατά 
την έρευνα ή µέσω εκ των υστέρων 
ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
συµµόρφωσή τους µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, όπως προβλέπεται από τη 
σύσταση (2005)10 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
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σχετικά µε τις «ειδικές τεχνικές έρευνας» 
όσον αφορά σοβαρά εγκλήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων τροµοκρατικών 
ενεργειών· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/11 

Τροπολογία  11 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να ποινικοποιήσει 
τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από 
θύµατα κάθε µορφής εκµετάλλευσης που 
συνδέεται µε την εµπορία ανθρώπων και 

να αναπτύξει επειγόντως, από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και τους αρµόδιους διεθνείς 

οργανισµούς, ένα συγκρίσιµο και 

αξιόπιστο σύστηµα συλλογής δεδοµένων 

σε επίπεδο ΕΕ, βάσει κοινών και 

συµφωνηµένων ισχυρών δεικτών· καλεί 
την Επιτροπή να εφαρµόσει το 

συντοµότερο δυνατό όλα τα µέτρα και τα 

µέσα που παρουσιάζονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η 

στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 

εµπορίας ανθρώπων 2012-2016» και να 

δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της ΕΕ 

για την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 

οι κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του 

νόµου και οι ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή 

και την ΕΥΕ∆ να ενισχύσουν την 

εξωτερική διάσταση και τον προληπτικό 

χαρακτήρα των µέτρων και των 

προγραµµάτων, ιδίως µέσω διµερών 

συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στους ασυνόδευτους ανηλίκους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

φροντίσουν ώστε η εµπορία ανθρώπων να 

8. καλεί την Επιτροπή να ποινικοποιήσει 
την κακοποίηση και εκµετάλλευση 
θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και να 

αναπτύξει επειγόντως, από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και τους αρµόδιους διεθνείς 

οργανισµούς, ένα συγκρίσιµο και 

αξιόπιστο σύστηµα συλλογής δεδοµένων 

σε επίπεδο ΕΕ, βάσει κοινών και 

συµφωνηµένων ισχυρών δεικτών· καλεί 
την Επιτροπή να εφαρµόσει το 

συντοµότερο δυνατό όλα τα µέτρα και τα 

µέσα που παρουσιάζονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η 

στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 

εµπορίας ανθρώπων 2012-2016» και να 

δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της ΕΕ 

για την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 

οι κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του 

νόµου και οι ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή 

και την ΕΥΕ∆ να ενισχύσουν την 

εξωτερική διάσταση και τον προληπτικό 

χαρακτήρα των µέτρων και των 

προγραµµάτων, ιδίως µέσω διµερών 

συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στους ασυνόδευτους ανηλίκους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

φροντίσουν ώστε η εµπορία ανθρώπων να 

µην είναι αποδεκτή σε κοινωνικό επίπεδο, 
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µην είναι αποδεκτή σε κοινωνικό επίπεδο, 

µέσω δυναµικών και συνεχών εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που θα αξιολογούνται 

σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ηµέρας κατά της Εµπορίας 

Ανθρώπων· 

µέσω δυναµικών και συνεχών εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που θα αξιολογούνται 

σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ηµέρας κατά της Εµπορίας 

Ανθρώπων· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/12 

Τροπολογία  12 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. υποστηρίζει ότι ένα αποτελεσµατικό 
κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να λαµβάνει 

δεόντως υπόψη τη διάδραση µεταξύ των 

διατάξεων για την καταπολέµηση της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και του θεµελιώδους 

δικαιώµατος προστασίας των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε 

να διώκεται η νοµιµοποίηση εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες χωρίς να 

µειώνονται τα επίπεδα των καθιερωµένων 

προδιαγραφών προστασίας των 

δεδοµένων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, 
το σύστηµα προστασίας των δεδοµένων 

που χρησιµοποιεί η Ευρωπόλ· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την πρόταση 
τέταρτης οδηγίας της Επιτροπής σχετικά 

µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες· 
επιπλέον, προτείνει τη θέσπιση επαρκών 
ασφαλιστικών δικλείδων προκειµένου οι 
αστυνοµικές αρχές να έχουν τη 
δυνατότητα να συγκεντρώνουν τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το 
οργανωµένο έγκληµα· ζητεί να καταστεί 
δυνατή η διασυνοριακή µεταφορά 
δεδοµένων που αφορούν την εγκληµατική 
δραστηριότητα κρατουµένων και 

15. υποστηρίζει ότι ένα αποτελεσµατικό 
κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να λαµβάνει 

δεόντως υπόψη τη διάδραση µεταξύ των 

διατάξεων για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς 
και της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και του 

θεµελιώδους δικαιώµατος προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά 

τρόπο ώστε να διώκονται οι 
δραστηριότητες αυτές χωρίς να µειώνονται 

τα επίπεδα των καθιερωµένων 

προδιαγραφών προστασίας των δεδοµένων 
και θεµελιωδών δικαιωµάτων· επικροτεί, 
στο πλαίσιο αυτό, το σύστηµα προστασίας 

των δεδοµένων που χρησιµοποιεί η 

Ευρωπόλ, καθώς και για την πρόταση 
τέταρτης οδηγίας της Επιτροπής σχετικά 

µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες·  
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υπόπτων, κατά περίπτωση· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/13 

Τροπολογία  13 

Sonia Alfano 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 19a. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι, παρόλο που µια ολόκληρη σειρά από 
τα επονοµαζόµενα "αναδυόµενα" 
εγκλήµατα –όπως, για παράδειγµα, η 
παράνοµη διακίνηση αποβλήτων, το 
λαθρεµπόριο έργων τέχνης και 
προστατευόµενων ειδών και η 
παραποίηση προϊόντων– αποτελούν 
εξαιρετικά κερδοφόρες δραστηριότητες 
για τις εγκληµατικές οργανώσεις, µε 
ιδιαίτερα αρνητικό 
κοινωνικοπεριβαλλοντικό και 
χρηµατοοικονοµικό αντίκτυπο και µε 
έντονο διακρατικό χαρακτήρα, δεν 
συγκαταλέγονται στην κατηγορία των 
«ευρωεγκληµάτων»· πιστεύει ότι τα εν 
λόγω εγκλήµατα πρέπει να ληφθούν 
επαρκώς υπόψη στις επιλογές που 
γίνονται σε επίπεδο ΕΕ και προτείνει, 
επίσης, στο Συµβούλιο, δυνάµει των 
αρµοδιοτήτων που προκύπτουν από το 
άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να 
εκδώσει, εντός του 2014, απόφαση για 
τον προσδιορισµό άλλων πεδίων 
εγκληµατικότητας στα οποία θα 
συµπεριλαµβάνονται και τα 
προαναφερθέντα· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/14 

Τροπολογία  14 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

34. θεωρεί ότι οι διαδικασίες για τις 

δηµόσιες συµβάσεις πρέπει να βασίζονται 

στην αρχή της νοµιµότητας και ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθορίζεται το 
κριτήριο που βασίζεται στην πλέον 

συµφέρουσα, από οικονοµικής πλευράς, 

προσφορά για την εξασφάλιση διαφάνειας 
(που επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, και 

µέσω συστηµάτων για την ηλεκτρονική 

ανάθεση συµβάσεων) και την πρόληψη 

περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και 

άλλων σοβαρών παρατυπιών· 

34. θεωρεί ότι οι διαδικασίες για τις 

δηµόσιες συµβάσεις πρέπει να βασίζονται 

στην αρχή της νοµιµότητας και ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται το 
κριτήριο που βασίζεται στην πλέον 

συµφέρουσα, από οικονοµικής πλευράς, 

προσφορά εξασφαλίζοντας παράλληλα 
πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής 
(που επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, και 

µέσω συστηµάτων για την ηλεκτρονική 

ανάθεση συµβάσεων) για την πρόληψη 

περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και 

άλλων σοβαρών παρατυπιών· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/15 

Τροπολογία  15 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

36. θεωρεί ότι, για την καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος, η ουσιαστική 
και αναλογική δράση των δικαστικών και 
αστυνοµικών αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένων της Eurojust και 

την Ευρωπόλ, πρέπει να µπορεί να 
επωφελείται - µε την επιφύλαξη, κατά 
περίπτωση, των υποχρεώσεων τήρησης 
του απορρήτου των δεδοµένων των 
ενδιαφεροµένων εταιριών καθώς και µε 
την επιφύλαξη των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, ιδίως της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα - από 
διακανονισµούς συνεργασίας µε τις εν 
λόγω εταιρίες στους τοµείς µεταφορών και 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, της χηµικής 

βιοµηχανίας, της παροχής διαδικτυακών 

υπηρεσιών, καθώς και στον τοµέα των 

τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, τόσο στα κράτη µέλη της ΕΕ, 

όσο και σε τρίτες χώρες· παροτρύνει, 
επιπλέον, τα κράτη µέλη - στο πλαίσιο της 

τήρησης της αρχής της αλληλεγγύης -να 

εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους και 

χρηµατοδότηση για την Ευρωπόλ, τη 

Eurojust, τον Frontex και τη µελλοντική 

EPPO, η δράση των οποίων είναι 

επωφελής τόσο για τα κράτη µέλη όσο και 

για τους πολίτες· 

36. θεωρεί ότι, για την καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς 
και της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες, πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ του 
ιδιωτικού τοµέα και των αρχών επιβολής 
του νόµου για να ενθαρρυνθούν οι 
ιδιωτικοί φορείς να αρνούνται να 
συµµετέχουν, να απέχουν και να 
καταγγέλλουν στις δικαστικές και 
αστυνοµικές αρχές, 
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση 
της Eurojust και την Ευρωπόλ, παράνοµες 
ή αθέµιτες πρακτικές που σχετίζονται µε 
ή προάγουν το Οργανωµένο έγκληµα, 
διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες ή άλλα 
εγκλήµατα, ιδίως στους τοµείς µεταφορών 

και υλικοτεχνικής υποστήριξης, της 

χηµικής βιοµηχανίας, της παροχής 

διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και στον 

τοµέα των τραπεζών και των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο στα 

κράτη µέλη της ΕΕ, όσο και σε τρίτες 

χώρες· ζητεί ισχυρότερα καθεστώτα 
προστασίας για ιδιωτικούς φορείς που 
κινδυνεύουν λόγω της συνεργασίας τους 
στην καταγγελία δραστηριοτήτων 
οργανωµένου εγκλήµατος, διαφθοράς και 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
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δραστηριότητες· παροτρύνει, επιπλέον, τα 
κράτη µέλη - στο πλαίσιο της τήρησης της 

αρχής της αλληλεγγύης -να εξασφαλίσουν 

επαρκείς πόρους και χρηµατοδότηση για 

την Ευρωπόλ, τη Eurojust, τον Frontex και 

τη µελλοντική EPPO, η δράση των οποίων 

είναι επωφελής τόσο για τα κράτη µέλη 

όσο και για τους πολίτες· 

Or. en 



 

AM\1006902EL.doc  PE519.347v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/16 

Τροπολογία  16 

Sonia Alfano 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 36a. επαναλαµβάνει το αίτηµα που 
διατυπώθηκε ήδη στο ψήφισµα του 
Κοινοβουλίου του 2011 σχετικά µε το 
οργανωµένο έγκληµα στην ΕΕ και ζητεί 
από την Επιτροπή να εκπονήσει εντός του 
2013 µελέτη σχετικά µε τις ισχύουσες 
µεθόδους έρευνας για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος στα κράτη 
µέλη, µε ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση 
µέσων όπως είναι, για παράδειγµα, οι 
τηλεφωνικές υποκλοπές, οι καταγραφές 
συνοµιλιών, οι µέθοδοι έρευνας, οι 
καθυστερηµένες συλλήψεις, οι 
καθυστερηµένες κατασχέσεις, οι µυστικές 
επιχειρήσεις και οι ελεγχόµενες και 
επιτηρούµενες παραδόσεις· ζητεί επίσης 
από την Επιτροπή να υποβάλει µια 
πρόταση οδηγίας εντός του 2014 σχετικά 
µε τις κοινές τεχνικές έρευνας µε σκοπό 
την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος σύµφωνα µε το άρθρο87 
παράγραφος 2 εδάφιο γ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/17 

Τροπολογία  17 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

39. επισηµαίνει τις σχέσεις που υφίστανται 
µεταξύ οργανωµένου εγκλήµατος και 

τροµοκρατίας, τις οποίες αποκαλύπτουν οι 

δικαστικές και αστυνοµικές αρχές, ενίοτε 

σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τροµοκρατικών οµάδων 

µέσω προσόδων από το διεθνές 

λαθρεµπόριο και καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τα µέτρα για την πάταξη αυτών 

των δραστηριοτήτων· εν προκειµένω, 

επισηµαίνει τη σηµασία της ανταλλαγής 

δεδοµένων µεταξύ των αρχών επιβολής 

του νόµου των κρατών µελών, µέσω της 
δηµιουργίας ενός ενωσιακού συστήµατος 
για τις καταστάσεις µε τα ονόµατα 
επιβατών (PNR) και ενός ενωσιακού 
συστήµατος για την παρακολούθηση της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 
(TFTP), καθώς και µέσω της οµαλής 

συνεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, µεταξύ 

των αρχών και των φορέων επιβολής του 

νόµου·  

39. επισηµαίνει τις σχέσεις που υφίστανται 
µεταξύ οργανωµένου εγκλήµατος και 

τροµοκρατίας, τις οποίες αποκαλύπτουν οι 

δικαστικές και αστυνοµικές αρχές, ενίοτε 

σε συνδυασµό µε τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τροµοκρατικών οµάδων 

µέσω προσόδων από το διεθνές 

λαθρεµπόριο και καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τα µέτρα για την πάταξη αυτών 

των δραστηριοτήτων· εν προκειµένω, 

επισηµαίνει τη σηµασία της βελτίωσης και 
ενίσχυσης της ανταλλαγής δεδοµένων 

µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου σε 
επίπεδο ΕΕ, ιδίως µε την Ευρωπόλ και 
την Eurojust, καθώς και µέσω της οµαλής 

συνεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, µεταξύ 

των αρχών και των φορέων επιβολής του 

νόµου βάσει διεθνών συµφωνιών·  
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16.10.2013 A7-0307/18 

Τροπολογία  18 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

46. καλεί τα κράτη µέλη να 
δηµιουργήσουν, σε εθνικό επίπεδο, δοµές 

αφιερωµένες στην έρευνα και την 

καταπολέµηση των εγκληµατικών 

οργανώσεων και των οργανώσεων µαφίας, 

µε δυνατότητα να αναπτυχθεί, µε τον 

συντονισµό της Ευρωπόλ και τη στήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα 
«επιχειρησιακό δίκτυο κατά της µαφίας», 
που θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 
ανεπισηµότητα, µε στόχο την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά των οργανώσεων της 
µαφίας, τις προβλέψεις όσον αφορά τις 

εγκληµατικές και οικονοµικές 

δραστηριότητες, τον εντοπισµό των 

περιουσιακών στοιχείων και τις 

προσπάθειες διείσδυσης στις διαδικασίες 

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων· 

46. καλεί τα κράτη µέλη να 
δηµιουργήσουν, σε εθνικό επίπεδο, δοµές 

αφιερωµένες στην έρευνα και την 

καταπολέµηση των εγκληµατικών 

οργανώσεων και των οργανώσεων µαφίας, 

µε δυνατότητα να αναπτυχθεί, µε τον 

συντονισµό της Ευρωπόλ και τη στήριξη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα 

επιχειρησιακό δίκτυο κατά της µαφίας / 

του οργανωµένου εγκλήµατος και των 
οργανώσεων τύπου µαφίας, µε στόχο την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 
οργανωµένου εγκλήµατος / των 

οργανώσεων τύπου µαφίας, τις προβλέψεις 

όσον αφορά τις εγκληµατικές και 

οικονοµικές δραστηριότητες, τον 
εντοπισµό των περιουσιακών στοιχείων 

και τις προσπάθειες διείσδυσης στις 

διαδικασίες σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων· 
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16.10.2013 A7-0307/19 

Τροπολογία  19 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

52. καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει 

στις συµφωνίες σύνδεσης και στις 

εµπορικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες 

ειδικές ρήτρες συνεργασίας που αφορούν 

την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου που 
διεξάγει το οργανωµένο έγκληµα και της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες· διαπιστώνει την 

πληµµελή διεθνή συνεργασία, ιδίως µε τις 

τρίτες χώρες και ειδικότερα µε τις 

γειτονικές χώρες προέλευσης και 

διέλευσης· αναγνωρίζει ότι απαιτείται 

ισχυρή διπλωµατική δράση για την 

προτροπή των χωρών αυτών να συνάψουν 

συµφωνίες συνεργασίας ή να 

συµµορφωθούν µε τους όρους των ήδη 

υπογεγραµµένων συµφωνιών·  

52. καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει 

στις συµφωνίες σύνδεσης και στις 

εµπορικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες 

ειδικές ρήτρες συνεργασίας που αφορούν 

την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, της διαφθοράς και της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες· διαπιστώνει την 

πληµµελή διεθνή συνεργασία, ιδίως µε τις 

τρίτες χώρες και ειδικότερα µε τις 

γειτονικές χώρες προέλευσης και 

διέλευσης· αναγνωρίζει ότι απαιτείται 

ισχυρή διπλωµατική δράση για την 

προτροπή των χωρών αυτών να συνάψουν 

συµφωνίες συνεργασίας ή να 

συµµορφωθούν µε τους όρους των ήδη 

υπογεγραµµένων συµφωνιών·  
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

54. καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν 
ειδικές στρατηγικές προκειµένου οι 

υπηρεσίες πληροφοριών τους και οι 

αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές να 

διευκολύνουν, µε τρόπο που θα 

εξασφαλίζει την πλήρη συµµετοχή της 

Ευρωπόλ και την ενίσχυση του ρόλου της, 

την κυκλοφορία πληροφοριών και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες αναλύσεις 

για τον εντοπισµό και, ει δυνατόν, την 

πρόληψη των αναδυόµενων τάσεων του 

οργανωµένου εγκλήµατος, επιδεικνύοντας 

παράλληλα σεβασµό προς τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, και ιδίως στο δικαίωµα στην 

ιδιωτική ζωή και το δικαίωµα στην 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

54. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να 
αναπτύξουν νοµικά µέσα και ειδικές 
στρατηγικές προκειµένου οι αρχές 
επιβολής του νόµου, οι υπηρεσίες 
πληροφοριών τους και οι αστυνοµικές και 

ανακριτικές αρχές να διευκολύνουν και να 
αυξήσουν, µε τρόπο που θα εξασφαλίζει 
την πλήρη συµµετοχή της Ευρωπόλ και 

την ενίσχυση του ρόλου της, την 

κυκλοφορία πληροφοριών και να 

προβαίνουν στις απαραίτητες αναλύσεις 

για τον εντοπισµό και, ει δυνατόν, την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση των 

αναδυόµενων τάσεων του οργανωµένου 

εγκλήµατος, επιδεικνύοντας παράλληλα 

σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 

και ιδίως στο δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή 

και το δικαίωµα στην προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 58 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

58. υποστηρίζει την έκκληση των 

ευρωπαίων ηγετών, στο πλαίσιο της 

πρόσφατης διάσκεψης κορυφής G8, για 
διασύνδεση των βάσεων φορολογικών 
δεδοµένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και 
προσβλέπει σε περαιτέρω επιµερισµό της 
κυριαρχίας προκειµένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών 
ανάκτησης φόρων που χάνονται µέσα από 

τα κανάλια της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής· 

58. υποστηρίζει την έκκληση των 

ευρωπαίων ηγετών, στο πλαίσιο της 

πρόσφατης διάσκεψης κορυφής G8, για 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της 
καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και 
των φορολογικών παραδείσων, µε στόχο 
την ανάκτηση φόρων που χάνονται µέσα 

από τα κανάλια της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής· 
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Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 
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Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 59 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

59. συνιστά την ανάληψη κοινής δράσης 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση 

φαινοµένων παρανοµίας σε 

περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε 

εγκληµατικές δραστηριότητες 
οργανωµένου τύπου ή τύπου µαφίας ή 
προέρχονται από αυτές, µεταξύ άλλων 

µέσω της ενίσχυσης ευρωπαϊκών 

οργανισµών όπως η Ευρωπόλ και η 

Eurojust, καθώς και διεθνών οργανισµών 

όπως η Interpol, το ∆ιαπεριφερειακό 

Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωµένων Εθνών 

για το Έγκληµα και τη ∆ικαιοσύνη 
(UNICRI), αλλά και µέσω της ανταλλαγής 

µεθόδων εργασίας και των πληροφοριών 

που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη µέλη 

που ασχολούνται περισσότερο µε την 

καταπολέµηση της εν λόγω µορφής 

εγκληµατικότητας, ώστε να καταστεί 

εφικτή η εφαρµογή κοινού σχεδίου 

δράσης· 

59. συνιστά την ανάληψη κοινής δράσης 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση 

φαινοµένων παρανοµίας σε 

περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε 
το οργανωµένο έγκληµα και τις 
εγκληµατικές δραστηριότητες τύπου 

µαφίας ή προέρχονται από αυτές, µεταξύ 

άλλων µέσω της ενίσχυσης ευρωπαϊκών 

οργανισµών όπως η Ευρωπόλ και η 

Eurojust, καθώς και διεθνών οργανισµών 

όπως η Interpol, το ∆ιαπεριφερειακό 

Ινστιτούτο Ερευνών των Ηνωµένων Εθνών 

για το Έγκληµα και τη ∆ικαιοσύνη 
(UNICRI), αλλά και µέσω της ανταλλαγής 

µεθόδων εργασίας και των πληροφοριών 

που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη µέλη 

που ασχολούνται περισσότερο µε την 

καταπολέµηση της εν λόγω µορφής 

εγκληµατικότητας, ώστε να καταστεί 

εφικτή η εφαρµογή κοινού σχεδίου 

δράσης· 
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Sonia Alfano 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

(2013/2107(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

61. προτείνει να τιµάται η µνήµη όλων των 

αθώων θυµάτων του οργανωµένου 

εγκλήµατος, και ιδίως των θυµάτων 

οργανώσεων τύπου µαφίας, και να 

αποδίδεται ιδιαίτερος φόρος τιµής σε 

όσους έπεσαν στον αγώνα κατά 

οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, µε 

την καθιέρωση «Ευρωπαϊκής ηµέρας 

µνήµης και ευθύνης εις ανάµνηση των 

αθώων θυµάτων του οργανωµένου 

εγκλήµατος και τον αγώνα για δικαιοσύνη 
και ελευθερίες», η οποία θα εορτάζεται, µε 
αφετηρία το 2014, την ηµέρα έγκρισης του 

παρόντος ψηφίσµατος από το 

Κοινοβούλιο· 

61. προτείνει να τιµάται η µνήµη όλων των 

αθώων θυµάτων του οργανωµένου 

εγκλήµατος, και ιδίως των θυµάτων 

οργανώσεων τύπου µαφίας, και να 

αποδίδεται ιδιαίτερος φόρος τιµής σε 

όσους έπεσαν στον αγώνα κατά 

οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, µε 

την καθιέρωση «Ευρωπαϊκής ηµέρας 

µνήµης και δέσµευσης εις ανάµνηση των 

αθώων θυµάτων του οργανωµένου 

εγκλήµατος», η οποία θα εορτάζεται, µε 

αφετηρία το 2014, την ηµέρα έγκρισης του 

παρόντος ψηφίσµατος από το 

Κοινοβούλιο· 
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δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

68. ενθαρρύνει, στο πλαίσιο του 
καλύτερου εντοπισµού φαινοµένων 
διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση, τη 
χρήση των διαθέσιµων µέσων για 
µυστικές έρευνες σε πλαίσιο σεβασµού 
της αρχής του κράτους δικαίου και µε 
την επιφύλαξη των µηχανισµών 
δηµοκρατικού ελέγχου και της εφαρµογής 
της εθνικής νοµοθεσίας· 

68. υπενθυµίζει ότι οι µυστικές έρευνες 
µπορούν να είναι χρήσιµες στην 
προσπάθεια καταπολέµησης του 
οργανωµένου εγκλήµατος και άλλων 
σοβαρών µορφών εγκλήµατος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ρυθµίζονται από τον 
νόµο, ότι είναι αναλογικές και 
απαραίτητες στο πλαίσιο µιας 
δηµοκρατικής κοινωνίας, ότι υπόκεινται 
σε έλεγχο από τις δικαστικές αρχές και 
άλλους ανεξάρτητους φορείς µέσω εκ των 
προτέρων έγκρισης και εποπτείας κατά 
την έρευνα ή µέσω εκ των υστέρων 
ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
συµµόρφωσή τους µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα·  
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δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

70. καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν 

ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας 

των ατόµων που καταγγέλλουν 
περιπτώσεις διαφθοράς και να επεκτείνουν 
το πεδίο για την υποβολή ανώνυµων 
καταγγελιών περιπτώσεων διαφθοράς· 
προτείνει τη δηµιουργία εµπιστευτικών 
διαύλων για τις καταγγελίες περιπτώσεων 
διαφθοράς· ζητεί τη διεύρυνση του πεδίου 
για την αµφισβήτηση του αποτελέσµατος 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων· 

70. καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν 

ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας 

των καταγγελλόντων που καταγγέλλουν 
περιπτώσεις διαφθοράς· ζητεί τη 

διεύρυνση του πεδίου για την 

αµφισβήτηση του αποτελέσµατος 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων· 
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Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

72. υπενθυµίζει στα πολιτικά κόµµατα τις 

ευθύνες που έχουν όταν προτείνουν 

υποψηφίους και, ειδικότερα, όταν 

καταρτίζουν τους εκλογικούς 

συνδυασµούς σε όλα τα επίπεδα· επιµένει 

ότι έχουν χρέος να µεριµνούν για το ήθος 

των υποψηφίων µέσω της πρόβλεψης 

αυστηρού κώδικα δεοντολογίας µε τον 

οποίο θα πρέπει να συµµορφώνονται και ο 

οποίος θα περιλαµβάνει, εκτός από τους 

κανόνες συµπεριφοράς, σαφείς και 

διαφανείς διατάξεις σχετικά µε τις δωρεές 

στα πολιτικά κόµµατα· 

72. υπενθυµίζει στα πολιτικά κόµµατα τις 

ευθύνες που έχουν όταν προτείνουν 

υποψηφίους και, ειδικότερα, όταν 

καταρτίζουν τους εκλογικούς 

συνδυασµούς σε όλα τα επίπεδα· επιµένει 

ότι έχουν χρέος να µεριµνούν για το ήθος 

των υποψηφίων µέσω της πρόβλεψης 

αυστηρού κώδικα δεοντολογίας µε τον 

οποίο θα πρέπει να συµµορφώνονται και ο 

οποίος θα περιλαµβάνει, εκτός από τους 

κανόνες συµπεριφοράς, σαφείς και 

διαφανείς διατάξεις σχετικά µε τις δωρεές 

στα πολιτικά κόµµατα, σε υποψηφίους, 
ιδρύµατα, οµάδες και λοιπούς 
παραπλήσιους φορείς· 
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Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

75. συνιστά στα κράτη µέλη να ορίσουν 

ότι θα εκπίπτουν από πολιτικά αξιώµατα 

και/ή από διευθυντικά και διαχειριστικά 

καθήκοντα τα πρόσωπα τα οποία έχουν 

καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήµατα 

που σχετίζονται µε οργανωµένο έγκληµα, 

διαφθορά ή νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες· 

75. συνιστά στα κράτη µέλη να ορίσουν 

ότι θα εκπίπτουν από πολιτικά αξιώµατα 

και/ή από διευθυντικά και διαχειριστικά 

καθήκοντα τα πρόσωπα τα οποία έχουν 

καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήµατα 

που σχετίζονται µε οργανωµένο έγκληµα, 

διαφθορά ή νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή άλλες 
σοβαρές παραβιάσεις του νόµου· 
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Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

76. τάσσεται υπέρ της µεγαλύτερης 

διαφάνειας των προϋπολογισµών των 

πολιτικών κοµµάτων µέσω της ενίσχυσης, 

µεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων 

λογοδοσίας όσον αφορά τα έσοδα και τις 

δαπάνες· ζητεί, στο πλαίσιο της αποφυγής 

καταχρήσεων και σπατάλης, να γίνεται 

καλύτερος και πιο επισταµένος έλεγχος 

των χρηµατοδοτήσεων από τον δηµόσιο 

και τον ιδιωτικό τοµέα και να 

διασφαλίζεται ότι τα πολιτικά κόµµατα και 

όσοι τα στηρίζουν οικονοµικά θα 

λογοδοτούν και θα αναλαµβάνουν τις 

ευθύνες τους· εµµένει στην άποψη ότι, σε 

περίπτωση παραβίασης των νόµων σχετικά 

µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών 

κοµµάτων και των εκστρατειών τους, θα 

πρέπει να επιβάλλονται αυστηροί, 

ενδελεχείς και έγκαιροι έλεγχοι των 

οποίων θα έπονται αποτρεπτικές κυρώσεις· 

76. τάσσεται υπέρ της πλήρους διαφάνειας 

των προϋπολογισµών των πολιτικών 

κοµµάτων, των υποψηφίων, των αιρετών 
αντιπροσώπων, των ιδρυµάτων, των 
οµάδων και λοιπών παραπλήσιων 
φορέων, ενισχύοντας, µεταξύ άλλων, και 

τις υποχρεώσεις λογοδοσίας όσον αφορά 

τα έσοδα και τις δαπάνες· ζητεί, στο 

πλαίσιο της αποφυγής καταχρήσεων και 

σπατάλης, να γίνεται καλύτερος και πιο 

επισταµένος έλεγχος των 

χρηµατοδοτήσεων από τον δηµόσιο και 

τον ιδιωτικό τοµέα και να διασφαλίζεται 

ότι τα πολιτικά κόµµατα, οι υποψήφιοι, οι 
αιρετοί αντιπρόσωποι, τα ιδρύµατα, οι 
οµάδες και λοιποί παραπλήσιοι φορείς και 
όσοι τα στηρίζουν οικονοµικά θα 

λογοδοτούν και θα αναλαµβάνουν τις 

ευθύνες τους· εµµένει στην άποψη ότι, σε 

περίπτωση παραβίασης των νόµων σχετικά 

µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών 

κοµµάτων και των εκστρατειών τους, θα 

πρέπει να επιβάλλονται αυστηροί, 

ενδελεχείς και έγκαιροι έλεγχοι των 

οποίων θα έπονται αποτρεπτικές κυρώσεις· 
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2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

78. εκτιµά ότι το µητρώο οµάδων 

εκπροσώπησης συµφερόντων είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο διαφάνειας· καλεί τα 

κράτη µέλη που δεν διαθέτουν ακόµη το εν 

λόγω εργαλείο να το δηµιουργήσουν· 

ενθαρρύνει επίσης τις κυβερνήσεις και τη 

δηµόσια διοίκηση να ορίσουν την 

καταχώριση σε µητρώο οµάδων 

εκπροσώπησης συµφερόντων ως 

προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση 

συνάντησης µε οργανώσεις εκπροσώπησης 

επιχειρήσεων, οµάδες ενδιαφέροντος ή 

συµφερόντων· 

78. εκτιµά ότι το µητρώο οµάδων 

εκπροσώπησης συµφερόντων είναι ένα 

χρήσιµο εργαλείο διαφάνειας· καλεί τα 

κράτη µέλη που δεν διαθέτουν ακόµη το εν 

λόγω εργαλείο να το δηµιουργήσουν· 

ενθαρρύνει επίσης τις κυβερνήσεις, τα 
κοινοβούλια, τα αιρετά όργανα και τη 
δηµόσια διοίκηση να ορίσουν την 

καταχώριση σε µητρώο οµάδων 

εκπροσώπησης συµφερόντων ως 

προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση 

συνάντησης µε οργανώσεις εκπροσώπησης 

επιχειρήσεων, οµάδες ενδιαφέροντος ή 

συµφερόντων· 
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Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 88 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

88. καλεί τα κράτη µέλη αφενός να 

ενισχύσουν τον ρόλο των εµπορικών 

επιµελητηρίων τους όσον αφορά την 

πρόληψη, την παροχή πληροφοριών και 

την αντιµετώπιση των συνηθέστερων 

κινδύνων νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες ενέργειες στον επιχειρηµατικό 

κόσµο, και αφετέρου να εφαρµόσουν 

πλήρως το σχέδιο δράσης για τη 

δραστικότερη καταπολέµηση της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει την εναρµόνιση 

της φορολόγησης των επιχειρήσεων ως 

µέσου για την καταπολέµηση ανάλογων 

φαινοµένων καθώς και νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

και προσβλέπει, στο πλαίσιο αυτό, στην 

καθιέρωση ενιαίου φορολογικού 

συστήµατος σε όλα τα κράτη µέλη· 

συνιστά στα κράτη µέλη να προβούν σε 

καλύτερη κατανοµή του πλούτου µέσω 

ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήµατος, 

διότι οι εγκληµατικές οργανώσεις 

εκµεταλλεύονται τις µεγάλες ανισότητες 

και τη φτώχεια, που προάγουν έτσι το 

οργανωµένο έγκληµα· 

88. καλεί τα κράτη µέλη αφενός να 

ενισχύσουν τον ρόλο των εµπορικών 

επιµελητηρίων τους όσον αφορά την 

πρόληψη, την παροχή πληροφοριών και 

την αντιµετώπιση των συνηθέστερων 

κινδύνων οργανωµένης 
εγκληµατικότητας, διαφθοράς και 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

ενέργειες στον επιχειρηµατικό κόσµο, και 

αφετέρου να εφαρµόσουν πλήρως το 

σχέδιο δράσης για τη δραστικότερη 

καταπολέµηση της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει την 

εναρµόνιση της φορολόγησης των 

επιχειρήσεων ως µέσου για την 

καταπολέµηση ανάλογων φαινοµένων 

καθώς και νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, και 

προσβλέπει, στο πλαίσιο αυτό, στην 

καθιέρωση ενιαίου φορολογικού 

συστήµατος σε όλα τα κράτη µέλη· 

συνιστά στα κράτη µέλη να προβούν σε 

καλύτερη κατανοµή του πλούτου µέσω 

ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήµατος, 

διότι οι εγκληµατικές οργανώσεις 

εκµεταλλεύονται τις µεγάλες ανισότητες 

και τη φτώχεια, που προάγουν έτσι το 

οργανωµένο έγκληµα· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 96 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

96. θεωρεί ότι το αδιαπέραστο τραπεζικό 

απόρρητο µπορεί να καλύψει παράνοµα 
έσοδα που προέρχονται από κρούσµατα 

διαφθοράς, νοµιµοποίησης προσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και 
οργανωµένου εγκλήµατος· προτείνει, για 
τον λόγο αυτό, την κατάργησή του· 

96. θεωρεί ότι οι φορολογικοί παράδεισοι 
και το αδιαπέραστο τραπεζικό απόρρητο 
µπορούν να καλύψουν παράνοµα έσοδα 
που προέρχονται από κρούσµατα 

διαφθοράς, από νοµιµοποίηση προσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες, από 
οργανωµένο έγκληµα και από άλλες  
σοβαρές µορφές εγκληµατικότητας 
προτείνει, για τον λόγο αυτό, την 

κατάργησή τους· καλεί ως εκ τούτου την 
ΕΕ και τα κράτη µέλη να εγκύψουν στο 
πρόβληµα, επειγόντως και µε στόχο την 
οριστική επίλυσή του, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 
θέτοντας το θέµα στις επαφές µε τρίτες 
χώρες και επικράτειες, ειδικά σε αυτές 
της Ευρώπης ή σε εκείνες µε τις οποίες 
τα κράτη µέλη έχουν πολυάριθµες ή 
ύποπτες χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές·  
καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη µέλη 
να λάβουν τα δέοντα µέτρα προκειµένου 
να εξασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες 
εναντίον της εγκληµατικότητας, της 
διαφθοράς και της νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες·θα είναι 
αποτελεσµατικές και θα αποδώσουν 
καρπούς  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/32 

Τροπολογία  32 

Θεόδωρος Σκυλακάκης 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 125 – σηµείο ix 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(ix) πρόβλεψη για µια όσο το δυνατόν πιο 
ενιαία, ισότιµη και οµοιογενή 
φορολόγηση των επιχειρήσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

(ix) πρόβλεψη για την κοινή ενοποιηµένη 
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 

Or. en 

 

16.10.2013 A7-0307/33 

Τροπολογία  33 

Renate Weber, Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 125 – σηµείο xix 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(xix) πρόβλεψη του ενδεχοµένου 
απαγόρευσης υποβολής υποψηφιότητας, 

µη εκλογιµότητας και έκπτωσης από 

πολιτικά αξιώµατα έπειτα από τελεσίδικη 

καταδίκη για αδικήµατα που σχετίζονται 

(xix) απαγόρευση υποβολής 
υποψηφιότητας, θέσπιση µη 
εκλογιµότητας και πρόβλεψη έκπτωσης 

από πολιτικά αξιώµατα έπειτα από 

τελεσίδικη καταδίκη για αδικήµατα που 
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µε το οργανωµένο έγκληµα, τη διαφθορά 

και τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες· 

σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα, τη 

διαφθορά και τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες ή άλλα 
σοβαρά εγκλήµατα 

Or. en 

 

 

 


