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16.10.2013 A7-0307/34 

Ændringsforslag  34 

Tanja Fajon, Rita Borsellino 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt N a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Na. der henviser til, at ofrene for 

menneskehandel hverves, transporteres 

og skjules med tvang eller svig med 

henblik på seksuel udnyttelse, 

tvangsarbejde eller -tjenester, herunder 

tiggeri, slaveri, pligtarbejde, kriminelle 

aktiviteter, husligt arbejde, adoption, 

tvangsægteskab eller fjernelse af organer; 

der henviser til, at disse ofre udnyttes og 

fuldstændigt underlægges de personer, 

som handler med dem eller udnytter dem, 

bliver tvunget til at tilbagebetale enorme 

gældsbeløb, ofte får stjålet deres 

identitetspapirer, bliver låst inde, isoleret 

og truet, således at de lever med angst og 

gengældelse uden penge, bliver indpodet 

angst for de lokale myndigheder og mister 

ethvert håb;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/35 

Ændringsforslag  35 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt O a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Oa. der henviser til, at menneskehandelen 

udvikler sig efter de skiftende 

samfundsøkonomiske forhold, men at 

ofrene primært kommer fra lande og 

regioner med økonomiske og sociale 

vanskeligheder, og til, at  

sårbarhedsfaktorerne ikke har ændret sig 

i årevis; der henviser til, at andre årsager 

til menneskehandel omfatter en 

boomende sexindustri og en stigende 

efterspørgsel efter billig arbejdskraft og 

billige produkter, og til, at den fælles 

faktor for de mennesker, der bliver ofre 

for menneskehandel, generelt er løftet om 

et bedre liv for dem selv og/eller deres 

familie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/36 

Ændringsforslag  36 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt Q a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Qa. der henviser til, at en 

sikkerhedsbaseret tilgang til ulovlig 

indvandring blot tvinger migranter til at 

gå under jorden, styrker de kriminelle 

organisationer og øger migranternes 

interesse i menneskehandlerne som 

middel til at få adgang til EU, hvilket 

betyder, at enhver sikkerhedsindsats 

kommer til at virke mod hensigten; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/37 

Ændringsforslag  37 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt Q b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Qb. der henviser til, at den nylige rapport 

fra FN's særlige rapportør om migranters 

menneskerettigheder i EU har 

dokumenteret, at mange Frontex-

asylcentre behandler migranter på en 

måde, der er i strid med deres 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/38 

Ændringsforslag  38 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt AL 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AL. der henviser til, at hvidvaskningen af 

penge antager stadig mere sofistikerede 

former og f.eks. benytter sig af både 

ulovlige og nogle gange også lovlige 

væddemål, navnlig i tilknytning til 

sportsbegivenheder; der henviser til, at 

spilleindustrien kan bruges til 

hvidvaskning af penge; der henviser til, at 

den organiserede kriminalitet ligeledes ofte 

står bag matchfixing i forbindelse med 

sportsbegivenheder, der er en indbringende 

kriminel aktivitet; der henviser til, at 

lovlige væddemål, der er et eksempel på 

erhvervsmæssig virksomhed, bør støttes 

på grundlag af nærheds- og 

proportionalitetsprincippet; 

AL. der henviser til, at hvidvaskningen af 

penge antager stadig mere sofistikerede 

former og f.eks. benytter sig af både 

ulovlige og nogle gange også lovlige 

væddemål, navnlig i tilknytning til 

sportsbegivenheder; der henviser til, at 

spilleindustrien kan bruges til 

hvidvaskning af penge; der henviser til, at 

den organiserede kriminalitet ligeledes ofte 

står bag matchfixing i forbindelse med 

sportsbegivenheder, der er en indbringende 

kriminel aktivitet; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/39 

Ændringsforslag  39 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

(2013/2107(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt AM a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AMa. der henviser til, at hvidvaskning af 

penge har forbindelser, ikke blot til den 

organiserede kriminalitets typiske 

aktiviteter, men også til korruption, 

skattesvig og skatteunddragelse; der 

henviser til, at det anslås, at den 

skandaløse sum af 1 billion EUR i mulige 

skatteindtægter hvert år går tabt i EU på 

grund af skattesvig, skatteunddragelse, 

skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, hvilket udgør en 

omtrentlig udgift på 2 000 EUR for hver 

EU-borger hvert år, uden at der træffes 

passende foranstaltninger som reaktion 

herpå; 

Or. en 

 

 


