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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.10.2013 A7-0307/41 

Τροπολογία  41 

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 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΛΘβ. 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, των στοιχηµάτων, ιδίως 
όσων σχετίζονται µε αθλητικούς αγώνες· 
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 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/42 

Τροπολογία  42 

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 ΜΒ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΜΒ. εκτιµώντας 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 φοροδιαφυγής 

υπονοµεύει την πίστη και εµπιστοσύνη των 

πολιτών στη δικαιοσύνη και τη νοµιµότητα 

της συλλογής φόρων και του φορολογικού 

συστήµατος συνολικά· 

ΜΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις, ποσό 193 
δισεκατοµµυρίων σε έσοδα ΦΠΑ (1,5% 
του ΑΕΠ) χάθηκε εξαιτίας της µη 
συµµόρφωσης ή της µη είσπραξης το 
2011, σύµφωνα µε την Επιτροπή· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της 

φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής 

υπονοµεύει την πίστη και εµπιστοσύνη των 

πολιτών στη δικαιοσύνη και τη νοµιµότητα 

της συλλογής φόρων και του φορολογικού 

συστήµατος συνολικά· 

Or. en 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/43 

Τροπολογία  43 

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 ΜΒ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΜΒα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
της διαφθοράς στις δηµόσιες συµβάσεις, 
το 2010 ανήλθε σε ποσό µεταξύ 1,4 και 
2,2 δισ. ευρώ σε οκτώ κράτη µέλη µόνο·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/44 

Τροπολογία  44 

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 ΜΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΜΓα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
της διαφθοράς στις δηµόσιες συµβάσεις, 
το 2010 ανήλθε σε ποσό µεταξύ 1,4 και 
2,2 δισ. ευρώ σε οκτώ κράτη µέλη µόνο·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/45 

Τροπολογία  45 

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 ΝΑ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΝΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική 

ανεξαρτησία έχει ουσιαστική σηµασία για 

την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ενώ 

η οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού, 

ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστικού 

συστήµατος είναι εξίσου σηµαντική για το 

κράτος δικαίου και την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 

πολιτικών ελευθεριών των πολιτών· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια δεν 

πρέπει να υποκύπτουν σε παρεµβάσεις ή 

σε συµφέροντα· 

ΝΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική 

ανεξαρτησία έχει ουσιαστική σηµασία για 

την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ενώ 

η οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού, 

ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστικού 

συστήµατος είναι εξίσου σηµαντική για το 

κράτος δικαίου και την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 

πολιτικών ελευθεριών των πολιτών· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια δεν 

πρέπει να υποκύπτουν σε παρεµβάσεις ή 

σε συµφέροντα· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
οι δικαστές θα πρέπει να διορίζονται διά 
βίου ή για µακρόχρονη περίοδο, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι λαµβάνουν αποφάσεις 
σύµφωνα µε το κράτος δικαίου και τη 
διακριτική ευχέρειά τους· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/46 

Τροπολογία  46 

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 

Επιµέρους τίτλος 4 α (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4α. Παροχή προστασίας και συνδροµής 
στα θύµατα 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/47 

Τροπολογία  47 

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 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 19α. καλεί τα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τη διεθνή 
συνεργασία και να στηρίξουν ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε στόχο την 
προώθηση της ανταλλαγής και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών για µια 
αποτελεσµατική διαχείριση των 
κατασχεθέντων αγαθών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/48 

Τροπολογία  48 

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 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 23α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους 
πόρους που διαθέτει για τους 
εξειδικευµένους ΜΚΟ, τα µέσα 
ενηµέρωσης και την έρευνα, προκειµένου 
να αυξήσει την υποστήριξη, την 
προστασία και τη βοήθεια προς τα 
θύµατα, έτσι ώστε να είναι λιγότερο 
αναγκαία η κατάθεσή τους στο 
δικαστήριο· καλεί επίσης την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις πτυχές της προβολής και 
της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 
ανάγκες των θυµάτων, προκειµένου να 
µειωθεί η αναγκαιότητα της παρουσίας 
των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και η 
πίεση που τους ασκείται, και να 
προωθηθεί η πλήρης εξάλειψη της 
σεξουαλικής και εργασιακής 
εκµετάλλευσης· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/49 

Τροπολογία  49 

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 

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 συστηµάτων που αφορούν 
τις καταστάσεις µε τα ονόµατα επιβατών 
αεροµεταφορών (PNR) και την 
παρακολούθηση της χρηµατοδότησης 
της τροµοκρατίας (TFTP) της ΕΕ, 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·  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/50 

Τροπολογία  50 

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 

Παράγραφος 119 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 119α. ζητεί, προκειµένου να 
καταπολεµηθεί η οικονοµική απάτη, την 
ταχεία µεταρρύθµιση της οδηγίας για την 
κατάχρηση της αγοράς (MAD) που, 
σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ΝΤ µε 
τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ένωση: Αξιολόγηση 
της σταθερότητας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος» 
(European Union: Financial System 
Stability Assessment) θα διαδραµατίσει 
καίριο ρόλο στην προαγωγή της 
ακεραιότητας των ευρωπαϊκών 
χρηµατοπιστωτικών αγορών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/51 

Τροπολογία  51 

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 

Παράγραφος 120 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

120. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
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 επικερδείς δραστηριότητες για 
τις εγκληµατικές οργανώσεις· 

120. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, παρότι µια ολόκληρη σειρά 
από τα επονοµαζόµενα «αναδυόµενα» 
εγκλήµατα – όπως, για παράδειγµα, η 

παράνοµη διακίνηση αποβλήτων, το 

λαθρεµπόριο έργων τέχνης και 

προστατευόµενων ειδών ή η παραποίηση 
προϊόντων – που αποτελούν εξαιρετικά 
κερδοφόρες δραστηριότητες για τις 
εγκληµατικές οργανώσεις, έχουν ιδιαίτερα 
αρνητικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
οικονοµικό αντίκτυπο, και έντονο 
διακρατικό χαρακτήρα, ωστόσο δεν 
συγκαταλέγονται στην κατηγορία των 
«ευρωεγκληµάτων»· πιστεύει ότι τα εν 
λόγω εγκλήµατα πρέπει να ληφθούν 
επαρκώς υπόψη στις επιλογές που 
γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
προτείνει, επίσης, στο Συµβούλιο, δυνάµει 
των αρµοδιοτήτων που προκύπτουν από 
το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να 
εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισµό 
άλλων πεδίων εγκληµατικότητας στα 
οποία θα συµπεριλαµβάνονται και τα 
προαναφερθέντα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.10.2013 A7-0307/52 

Τροπολογία  52 

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 

Παράγραφος 120 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 120α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει 
δηµοσιεύσει την πρώτη έκθεση για τη 
διαφθορά στην ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε 
σε παλαιότερες δηλώσεις της, και ελπίζει 
ότι η έκθεση αυτή θα εγκριθεί πριν από 
το τέλος του 2013. 

Or. en 

 

 


