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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.10.2013 A7-0307/34 

Τροπολογία  34 

Tanja Fajon, Rita Borsellino 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες 

(τελική έκθεση) 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη I∆ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  I∆ α: λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θύµατα 
της εµπορίας ανθρώπων 
στρατολογούνται, µεταφέρονται ή 
στεγάζονται διά της βίας, του 
εξαναγκασµού ή της απάτης µε σκοπό τη 
σεξουαλική εκµετάλλευση, τις 
καταναγκαστικές εργασίες ή υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαιτείας, της 
δουλείας, της ειλωτείας, των 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων, της 
καταναγκαστικής οικιακής εργασίας, της 
υιοθεσίας ή του καταναγκαστικού γάµου 
ή της αφαίρεσης οργάνων· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι τα θύµατα καθίστανται 
αντικείµενα εκµετάλλευσης και 
υποδουλώνονται πλήρως στους 
σωµατέµπορους ή σε εκείνους που τα 
εκµεταλλεύονται, αναγκάζονται να τους 
αποπληρώνουν τεράστια χρέη, συχνά 
στερούνται των εγγράφων ταυτότητας 
τους, ζουν σε συνθήκες κράτησης και 
αποµόνωσης και δέχονται απειλές, ζουν 
φοβισµένοι και αναζητούν τρόπους 
εκδίκησης, χωρίς χρήµατα και υπό τον 
φόβο των τοπικών αρχών, χάνουν κάθε 
ελπίδα·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/35 

Τροπολογία  35 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  IΕ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλο 
που το φαινόµενο της εµπορίας 
ανθρώπων εξελίσσεται µε 
µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές 
περιστάσεις, τα θύµατα προέρχονται 
κυρίως από χώρες ή περιφέρειες που 
βιώνουν οικονοµικές και κοινωνικές 
δυσκολίες των οποίων οι παράγοντες 
ευπάθειας παραµένουν αναλλοίωτοι εδώ 
και χρόνια· λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 
αιτίες για την εµπορία ανθρώπων 
περιλαµβάνονται η ακµάζουσα 
βιοµηχανία του σεξ και η ζήτηση φθηνού 
εργατικού δυναµικού και προϊόντων και ο 
κοινός παρονοµαστής όσων καθίστανται 
θύµατα εµπορίας είναι συνήθως η 
υπόσχεση για µια καλύτερης ποιότητας 
ζωή για τους ίδιους και/ή/ τις οικογένειές 
τους· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/36 

Τροπολογία  36 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  IΖ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσεγγίσεις µε γνώµονα την ασφάλεια 
για την αντιµετώπιση της παράνοµης 
µετανάστευσης φέρνουν απλά τους 
µετανάστες σε ακόµη πιο δύσκολη θέση 
ενισχύοντας τη δύναµη των 
εγκληµατικών οργανώσεων και 
καθιστώντας πιο ελκυστικά για αυτούς τα 
κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπων που τα 
αντιµετωπίζουν ως µέσο για να εισέλθουν 
στην ΕΕ, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό 
αντιπαραγωγική κάθε προσπάθεια στον 
τοµέα της ασφάλειας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/37 

Τροπολογία  37 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  IΖ β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη 
έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα των 
µεταναστών στην ΕΕ παρέχει στοιχεία 
που υποδηλώνουν ότι σε πολλά κέντρα 
κράτησης του Frontex οι µετανάστες 
υφίστανται µεταχείριση που δεν είναι 
σύµφωνη µε τα θεµελιώδη δικαιώµατά 
τους· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/38 

Τροπολογία  38 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη AL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΛΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες λαµβάνει ολοένα πιο 

περίπλοκη µορφή και έχει φτάσει στο 

σηµείο να περιλαµβάνει, για παράδειγµα, 

το παράνοµο εµπόριο, ενίοτε δε και το 

νόµιµο, των στοιχηµάτων, ιδίως όσων 

σχετίζονται µε αθλητικούς αγώνες· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η βιοµηχανία των 

τυχερών παιχνιδιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες· λαµβάνοντας επίσης 

υπόψη ότι το οργανωµένο έγκληµα 

εµπλέκεται συχνά στις απάτες που 

αφορούν τα αποτελέσµατα αθλητικών 

αγώνων (στήσιµο αγώνων) και συνιστούν 

προσοδοφόρα εγκληµατική 

δραστηριότητα· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
τα νόµιµα τυχερά παιχνίδια, ως έκφραση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα 
πρέπει να υποστηρίζονται επί τη βάσει 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·  

ΛΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

ενέργειες λαµβάνει ολοένα πιο περίπλοκη 

µορφή µέχρι να περιλάβει, για παράδειγµα, 

το παράνοµο εµπόριο, ενίοτε δε και το 

νόµιµο, τα στοιχήµατα, ιδίως όσα 

σχετίζονται µε αθλητικούς αγώνες· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η βιοµηχανία των 

τυχερών παιχνιδιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

ενέργειες· λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι 

το οργανωµένο έγκληµα εµπλέκεται συχνά 

στις απάτες οι οποίες αφορούν τα 

αποτελέσµατα αθλητικών αγώνων 

(στήσιµο αγώνων) και συνιστούν επικερδή 

επιχειρηµατική δραστηριότητα 

εγκληµατικών οργανώσεων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/39 

Τροπολογία  39 

Rita Borsellino, Tanja Fajon 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΘ Α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΛΘ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
ενέργειες συνδέεται όχι µόνο µε τις 
συνήθεις δραστηριότητες του 
οργανωµένου εγκλήµατος αλλά και µε τη 
διαφθορά, τη φορολογική απάτη και τη 
φοροδιαφυγή· λαµβάνοντας υπόψη ότι, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η απώλεια 
πόρων της ΕΕ από τη φορολογική απάτη, 
τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασµό 
υπολογίζεται στο υπέρογκο ποσό του 1 
τρισεκατοµµυρίου ευρώ ετησίως, ποσό 
που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση ύψους 
2 000 ευρώ για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 
χωρίς ωστόσο να λαµβάνονται τα 
κατάλληλα µέτρα προς αυτή την 
κατεύθυνση· 

Or. en 

 

 


