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Ændringsforslag  41 

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 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 AMb. 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 

den organiserede kriminalitet ligeledes 

ofte står bag matchfixing i forbindelse 

med sportsbegivenheder, der er en 

indbringende kriminel aktivitet; 

Or. en 
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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 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 skatteundgåelse underminerer 

borgernes tillid til retfærdigheden og 

legitimiteten af skatteopkrævningen og 

skattesystemet som helhed; 

AP. der henviser til, at et beløb på 193 

mia. EUR i momsindtægter (1,5 % af 

BNP) ifølge Kommissionens skøn gik tabt 

på grund af manglende overholdelse eller 

manglende opkrævning; der henviser til, 

at den omfattende skattesvig og 

skatteunddragelse underminerer borgernes 

tillid til retfærdigheden og legitimiteten af 

skatteopkrævningen og skattesystemet som 

helhed; 

Or. en 



 

AM\1006908DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.10.2013 A7-0307/43 
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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 AP a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 APa. der henviser til, at omkostningerne 

ved korruption i forbindelse med 

offentlige udbud i 2010 beløb sig til 

mellem 1,4 og 2,2 mia. EUR alene i otte 

medlemsstater;  

1  

Or. en 
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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 AQ a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 AQa. der henviser til, at omkostningerne 

ved korruption i forbindelse med 

offentlige udbud i 2010 beløb sig til 

mellem 1,4 og 2,2 mia. EUR alene i otte 

medlemsstater;  

Or. en 
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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 AY 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AY. der henviser til, at uafhængige 

domstole er et afgørende element i 

princippet om magtens deling, og at et 

effektivt, uafhængigt og upartisk 

retssystem er vigtigt for retsstaten og for 

beskyttelsen af de europæiske borgeres 

menneskerettigheder og borgerlige 

rettigheder; der henviser til, at domstolene 

ikke må være underlagt nogen form for 

påvirkning eller interesser; 

AY. der henviser til, at uafhængige 

domstole er et afgørende element i 

princippet om magtens deling, og at et 

effektivt, uafhængigt og upartisk 

retssystem er vigtigt for retsstaten og for 

beskyttelsen af de europæiske borgeres 

menneskerettigheder og borgerlige 

rettigheder; der henviser til, at domstolene 

ikke må være underlagt nogen form for 

påvirkning eller interesser; der henviser til, 

at udnævnelsen af dommere til livsvarig 

eller langvarig ansættelse bør fremmes, 

eftersom dette sikrer, at de kan træffe 

afgørelser på grundlag af 

retsstatsprincippet og rettens skøn; 

Or. en 



 

AM\1006908DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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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 

Overskrift 4 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. Beskyttelse af og hjælp til ofre 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

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 19 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at fremme det 

internationale samarbejde og støtte et 

europæisk program, der tjener til at 

fremme udveksling og formidling af god 

praksis med henblik på en effektiv 

forvaltning af de konfiskerede goder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

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 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. opfordrer Kommissionen til at øge 

midlerne til specialiserede ngo'er, medier 

og forskning med henblik på at forhøje 

støtten, beskyttelsen og hjælpen til ofre 

med det formål at gøre deres 

vidneforklaring i retten mindre 

nødvendig; opfordrer Kommissionen til at 

styrke aspekterne vedrørende synlighed, 

bevidstgørelse og ofrenes behov med det 

formål at begrænse efterspørgslen efter og 

misbrug af ofre for menneskehandel og 

fremme en "nul-vision" mod seksuel og 

arbejdsmæssig udnyttelse; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/49 

Ændringsforslag  49 

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 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;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/50 

Ændringsforslag  50 

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 119 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 119a. opfordrer med henblik på 

bekæmpelse af finansiel svig til en hurtig 

reform af markedsmisbrugsdirektivet, der 

ifølge IMF's "Den Europæiske Union: 

vurdering af finansielle systemers 

stabilitet" er afgørende for at fremme 

europæiske finansielle markeders 

integritet; 

Or. en 
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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 120 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

120. udtrykker bekymring over, at en lang 

række former for såkaldt "spirende" 

kriminalitet såsom ulovlig handel med 

affald, ulovlig handel med kunstværker og 

beskyttede arter samt forfalskning af varer 

er yderst rentable for de kriminelle 

organisationer; 

120. udtrykker bekymring over, at en lang 

række former for såkaldt "spirende" 

kriminalitet såsom ulovlig handel med 

affald, ulovlig handel med kunstværker og 

beskyttede arter samt forfalskning af varer 

er yderst rentable for de kriminelle 

organisationer, har særdeles negative 

sociale, miljømæssige og økonomiske 

indvirkninger og har et stort tværnationalt 

omfang, men ikke falder ind under de 

såkaldte "eurocrimes"; mener, at disse 

former for kriminalitet bør tages i behørig 

betragtning i beslutningerne på 

europæisk plan, og foreslår desuden, at 

Rådet i medfør af artikel 83, stk. 1, TEUF 

vedtager en afgørelse med henblik på at 

fastlægge andre kriminalitetsområder, 

herunder dem, der er angivet ovenfor; 

Or. en 
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Rita Borsellino, Tanja Fajon 
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Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 120 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 120a. beklager, at Kommissionen ikke har 

offentliggjort den første rapport om 

korruption i EU, således som den 

meddelte i sine tidligere erklæringer, og 

håber, at denne rapport vil blive vedtaget 

inden udgangen af 2013; 

Or. en 

 

 


