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16.10.2013 A7-0307/54 

Ændringsforslag  54 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt A a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at Kommissionen og 

medlemsstaterne bør tackle de 

grundlæggende årsager til organiseret 

kriminalitet, korruption og 

pengehvidvaskning, navnlig dårlig 

økonomisk udvikling og manglende 

muligheder for økonomisk dårligt stillede 

mennesker, ved at udrydde fattigdom og 

forbedre adgangen til beskæftigelse og 

sociale tjenester; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/55 

Ændringsforslag  55 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt AX 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; 

AX. der henviser til UNODC's 2012-

oversigt over tilfælde af organiseret 

kriminalitet, ifølge hvilken specielle 

efterforskningsteknikker ofte er 

uvurderlige for efterforskningen og 

retsforfølgningen af organiseret 

kriminalitet, og disse teknikker ligger til 

grund for de succesfulde resultater, der er 

opnået i de uhyre indviklede og komplekse 

efterforskninger, der fremgår af de 

skildrede sager; der henviser til, at FN's 

Palermokonventions artikel 20, stk. 1, 

opfordrer deltagerstaterne til at anvende 

specielle efterforskningsteknikker for 

effektivt at bekæmpe organiseret 

kriminalitet; der henviser til, at disse 

teknikker bør reguleres ved lov og være 

proportionelle og nødvendige i et 

demokratisk samfund, underlagt 

retsmyndighedernes og andre uafhængige 

organers kontrol via en forudgående 

godkendelse samt overvågning under 

efterforskningen eller efterfølgende 

revision for at sikre, at de er i fuld 

overensstemmelse med 

menneskerettighederne, således som det 

kræves i Europarådets Ministerkomités 

henstilling (2005)10 om særlige 

efterforskningsteknikker i forbindelse 

med grove forbrydelser, herunder 

terrorhandlinger; 
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16.10.2013 A7-0307/56 

Ændringsforslag  56 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. anmoder Kommissionen om at lancere 

en europæisk handlingsplan mod 

organiseret kriminalitet, korruption og 

pengehvidvaskning, som skal omfatte 

lovforanstaltninger og positive aktioner, 

der er målrettet en effektiv indsats mod 

disse kriminelle fænomener; 

2. anmoder Kommissionen og 

medlemsstaterne om at prioritere følgende 

punkter højt og udvikle en europæisk 

handlingsplan med henblik på at: 

 - tackle de vigtigste grundlæggende 

årsager til organiseret kriminalitet, 

korruption og pengehvidvaskning, 

navnlig dårlig økonomisk udvikling og 

manglende muligheder for økonomisk 

dårligt stillede mennesker, ved at udrydde 

fattigdom og forbedre adgangen til 

beskæftigelse og sociale tjenester 

 - formulere en fælles holdning til 

indarbejdelse i medlemsstaternes 

lovgivning af overtrædelser, som kan 

anses for "organiseret kriminalitet", 

navnlig på grundlag af en 

evalueringsrapport om gennemførelsen af 

rammebeslutningen om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet 

 - behandle de grundlæggende årsager til 

menneskehandel og tvangsarbejde ved at 

indføre kædeansvar for virksomheder, 

hvor det er relevant, og ved at styrke de 

organisationer, f.eks. offerorganisationer 

og fagforeninger, som kan bidrage til at 
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afsløre menneskehandel og tvangsarbejde 

 - fastsætte, hvor det er relevant, juridiske 

personers juridiske ansvar i tilfælde af 

økonomisk kriminalitet, og navnlig for så 

vidt angår holdingselskaber og 

moderselskabers ansvar for deres 

datterselskaber 

 - forbedre metoder til at spore og opkræve 

indtægter fra organiseret kriminalitet, 

bl.a. ved at ophæve bankhemmeligheden 

og ved at indføre supplerende 

konfiskationsmetoder, hvor det er 

relevant, f.eks. civilretlig beslaglæggelse 

og forebyggende konfiskation 

 - sætte en stopper for skattesvig og 

skatteunddragelse ved at vedtage 

princippet om "værdiens oprindelse", som 

anbefales af OECD, og på dette grundlag 

forbedre virksomhedernes 

regnskabsaflæggelse for det enkelte land 

ved at indføre princippet om reelt ejerskab 

i medlemsstaternes virksomhedsregistre 

og ved at vurdere og om nødvendigt 

revidere eventuelle skatteaftaler indgået 

af medlemsstaterne, som kan bruges i 

forbindelse med aggressiv 

skatteplanlægning 

 - forbedre gennemsigtigheden i den 

offentlige forvaltning ved at forbedre 

offentlighedens indsigt i dokumenter og 

ved at indføre specifikke regler med 

henblik på at undgå og behandle 

interessekonflikter, hvor det er relevant, 

samt et gennemsigtighedsregister 

 - sikre, at ikke kun medlemsstaterne, men 

også Kommissionen følger 

bestemmelserne i FN's konvention mod 

korruption, bl.a. ved nøje overholdelse af 

indberetningskravene 

 - udvikle en mere præcis definition af 

termen "it-kriminalitet" og intensivere 

samarbejdet mellem medlemsstaterne om 

at bekæmpe denne relativt nye form for 

kriminalitet, bl.a. ved at oprette et fælles 

indberetningssystem 
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 - forbedre det internationale samarbejde 

om bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet, korruption og 

pengehvidvaskning ved at samarbejde 

med internationale organisationer som 

FN, ILO, OECD og Europarådet, da disse 

former for kriminalitet ikke er begrænset 

til medlemsstaternes område og kun kan 

bekæmpes effektivt gennem et bredere 

samarbejde; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/57 

Ændringsforslag  57 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. gentager sin opfordring til 

Kommissionen om at foreslå fælles 

retsstandarder for at styrke integrationen 

og samarbejdet mellem medlemsstaterne; 

opfordrer især Kommissionen til på 

grundlag af en evaluering af 

gennemførelsen af rammeafgørelsen om 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet og 

med inspiration fra den mest avancerede 

lovgivning i medlemsstaterne inden 

udgangen af 2013 at forelægge et 

lovforslag, som opstiller en fælles 

definition af organiseret kriminalitet, som 

bl.a. bør omfatte deltagelse i en 

grænseoverskridende kriminel 

organisation og understrege, at kriminelle 

grupper af denne type kan ligne 

virksomheder, er velorganiserede, 

teknologisk veludviklede og ofte agerer 

gennem intimidering og afpresning; 

opfordrer desuden Kommissionen til at 

tage højde for artikel 2, litra a, i FN's 

konvention om bekæmpelse af 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet; 

6. gentager sin opfordring til 

Kommissionen om at foreslå at styrke 

integrationen og samarbejdet mellem 

medlemsstaterne; opfordrer især 

Kommissionen til på grundlag af en 

evaluering af gennemførelsen af 

rammeafgørelsen om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet og med inspiration 

fra den mest avancerede lovgivning i 

medlemsstaterne inden udgangen af 2013 

at foreslå en fælles tilgang til organiseret 

kriminalitet; opfordrer desuden 

Kommissionen til at tage højde for artikel 

2, litra a, i FN's konvention om 

bekæmpelse af grænseoverskridende 

organiseret kriminalitet; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/58 

Ændringsforslag  58 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer Kommissionen til at 

kriminalisere brugen af tjenesteydelser fra 

ofre for alle former for udnyttelse af 

menneskehandel og til snarest at udvikle et 

sammenligneligt og pålideligt 

dataindsamlingssystem i EU, som bygger 

på fælles, aftalte og solide indikatorer, 

sammen med både medlemsstaterne og de 

relevante internationale organisationer; 

opfordrer Kommissionen til snarest muligt 

at gennemføre alle de foranstaltninger og 

instrumenter, som den omtaler i 

meddelelsen med titlen "EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel 2012-

2016" og til at oprette et observatorium til 

bekæmpelse af menneskehandel, som skal 

være åbent for alle regeringer, 

retshåndhævende myndigheder og ngo'er; . 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at styrke den eksterne 

dimension og det forebyggende aspekt af 

foranstaltninger og programmer, navnlig 

gennem bilaterale aftaler med oprindelses- 

og transitlandene med særligt fokus på 

uledsagede mindreårige og børn; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre menneskehandel socialt uacceptabelt 

gennem stærke og velunderbyggede 

oplysningskampagner, som bør evalueres 

hvert år i forbindelse med den europæiske 

dag mod menneskehandel; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at 

kriminalisere brugen af tjenesteydelser fra 

ofre for alle former for udnyttelse af 

menneskehandel, og opfordrer 

Kommissionen til snarest at udvikle et 

sammenligneligt og pålideligt 

dataindsamlingssystem i EU, som bygger 

på fælles, aftalte og solide indikatorer, 

sammen med både medlemsstaterne og de 

relevante internationale organisationer; 

opfordrer Kommissionen til snarest muligt 

at gennemføre alle de foranstaltninger og 

instrumenter, som den omtaler i 

meddelelsen med titlen "EU's strategi for 

bekæmpelse af menneskehandel 2012-

2016" og til at oprette et observatorium til 

bekæmpelse af menneskehandel, som skal 

være åbent for alle regeringer, 

retshåndhævende myndigheder og ngo'er; . 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at styrke den eksterne 

dimension og det forebyggende aspekt af 

foranstaltninger og programmer, navnlig 

gennem bilaterale aftaler med oprindelses- 

og transitlandene med særligt fokus på 

uledsagede mindreårige og børn; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre menneskehandel socialt uacceptabelt 

gennem stærke og velunderbyggede 

oplysningskampagner, som bør evalueres 

hvert år i forbindelse med den europæiske 
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dag mod menneskehandel; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/59 

Ændringsforslag  59 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. betoner, at de eksisterende instrumenter 

til gensidig anerkendelse må anvendes 

fuldt ud og styrkes, og at der er behov for 

en EU-lovgivning, der kan sikre en 

omgående fuldbyrdelse af alle 

retsforanstaltninger, navnlig domme, 

arrestordre og konfiskationskendelser, i 

andre medlemsstater end dem, hvor de er 

afsagt, under fuld hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet; opfordrer 

Kommissionen til som en prioritet at 

udarbejde et konkret lovforslag, der kan 

sikre den gensidige anerkendelse af 

kendelser om beslaglæggelse og 

konfiskation, herunder kendelser på det 

civilretlige område; mener, at den 

gensidige retshjælp og den gensidige 

anerkendelse af beviser medlemsstaterne 

imellem bør forbedres; fremhæver 

betydningen af at ajourføre og forbedre 

ordninger med retsanmodninger; anmoder 

om, at begæringer om udlevering af 

medlemmer af kriminelle organisationer 

prioriteres af de modtagende myndigheder; 

17. betoner, at de eksisterende instrumenter 

til gensidig anerkendelse må evalueres, 

navnlig den europæiske arrestordre, og at 

der er behov for en EU-lovgivning, der kan 

sikre omgående fuldbyrdelse af alle 

retsforanstaltninger, herunder 

konfiskationskendelser, i andre 

medlemsstater end dem, hvor de er afsagt, 

under fuld hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet; opfordrer 

Kommissionen til som en prioritet at 

udarbejde et konkret lovforslag, der kan 

sikre den gensidige anerkendelse af 

kendelser om beslaglæggelse og 

konfiskation; mener, at den gensidige 

retshjælp og den gensidige anerkendelse af 

beviser medlemsstaterne imellem bør 

forbedres; fremhæver betydningen af at 

ajourføre og forbedre ordninger med 

retsanmodninger; anmoder om, at 

begæringer om udlevering af medlemmer 

af kriminelle organisationer prioriteres af 

de modtagende myndigheder; 

Or. en 



 

AM\1006891DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.10.2013 A7-0307/60 

Ændringsforslag  60 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at intensivere 

bekæmpelsen af menneskehandel og 

tvangsarbejde; mener, at bekæmpelsen af 

tvangsarbejde bør fokusere på de steder, 

hvor billig arbejdskraft bliver udnyttet; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

styrke deres arbejdstilsyn og fremme de 

organisationer, som kan bidrage til at 

afsløre tvangsarbejde, f.eks. fagforeninger; 

20. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at intensivere 

bekæmpelsen af menneskehandel og 

tvangsarbejde; mener, at bekæmpelsen af 

tvangsarbejde bør fokusere på de steder, 

hvor billig arbejdskraft bliver udnyttet; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

styrke deres arbejdstilsyn og fremme de 

organisationer, som kan bidrage til at 

afsløre tvangsarbejde, f.eks. fagforeninger; 

mener endvidere, at bekæmpelsen af 

tvangsarbejde kun kan være effektiv, hvis 

der indføres et system med 

arbejdstilladelser, som bl.a. omfatter 

oplysninger om opholdstilladelser, 

arbejdsvilkår og erhvervskvalifikationer; 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

et forslag om minimumsstandarder for en 

europæisk arbejdstilladelse; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/61 

Ændringsforslag  61 

Søren Bo Søndergaard 

for GUE/NGL-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; bemærker i den forbindelse 

vigtigheden af datadeling mellem 

retshåndhævende myndigheder i 

medlemsstaterne og gennem godt 

samarbejde på internationalt plan mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

agenturer på grundlag af internationale 

aftaler; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/62 

Ændringsforslag  62 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 73 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

73. fastholder, at personer, som er 

endeligt dømt for forbrydelser relateret til 

organiseret kriminalitet, hvidvaskning af 

penge, korruption og andre alvorlige 

forbrydelser, herunder af økonomisk og 

finansiel karakter, ikke kan vælges til 

Europa-Parlamentet eller varetage 

embeder i andre EU-institutioner og -

organer, med behørig hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet; opfordrer til, 

at der under hensyntagen til nærheds- og 

proportionalitetsprincipperne fastsættes 

lignende begrænsninger for alle hverv, 

hvortil der kræves valg, begyndende med 

hvervet som medlem af et nationalt 

parlament; 

73. henstiller til medlemsstaterne at sørge 

for en bestemmelse i deres respektive 

sanktionsordninger om, at domstolene 

som en ekstra sanktion kan fratage 

personer, der dømmes for deltagelse i 

organiseret kriminalitet, hvidvaskning af 

penge, korruption eller andre alvorlige 

økonomiske og finansielle forbrydelser, 

retten til at blive valgt til et 

parlamentarisk organ; fastholder, at 

sådanne personer ikke bør være valgbare 

til Europa-Parlamentet; 

Or. en 



 

AM\1006891DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.10.2013 A7-0307/63 

Ændringsforslag  63 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  88a. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre et krav om regnskabsaflæggelse 

for det enkelte land om fortjeneste og 

skatter for alle multinationale selskaber 

med henblik på at standse aggressiv 

skatteplanlægning; 

Or. en 



 

AM\1006891DA.doc  PE519.347v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.10.2013 A7-0307/64 

Ændringsforslag  64 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  96a. opfordrer tredjelande, især dem, der 

er medlemmer af Europarådet, eller som 

er beliggende på det europæiske 

kontinent, til at sørge for effektive 

systemer til bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge; opfordrer desuden 

Vatikanbanken til at undertegne og fuldt 

ud overholde internationale standarder til 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 

opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at stoppe enhver 

forbindelse med Vatikanbanken, indtil 

den lever op til disse standarder; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/65 

Ændringsforslag  65 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 113 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

113. understreger navnlig betydningen af at 

kunne identificere de enkelte faser i 

håndteringen af pengesedler for at sikre 

sporbarhed i hele kæden for håndtering af 

kontanter og opfordrer derfor Den 

Europæiske Centralbank og de nationale 

centralbanker til at indføre et 

sporbarhedssystem for eurosedler, navnlig 

sedler med høj pålydende værdi som 200- 

og 500-eurosedler; 

113. understreger navnlig betydningen af at 

kunne identificere de enkelte faser i 

håndteringen af pengesedler for at sikre 

sporbarhed i hele kæden for håndtering af 

kontanter og opfordrer derfor Den 

Europæiske Centralbank og de nationale 

centralbanker til at indføre et 

sporbarhedssystem for eurosedler; 

opfordrer eurolandene til at stoppe 

trykning af pengesedler med et pålydende 

på over 100 EUR; opfordrer samtidig de 

medlemsstater, som ikke har euroen, til at 

stoppe trykning af sedler med større 

værdi, end hvad der svarer til ca. 100 

EUR; 

Or. en 
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Ændringsforslag  66 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 113 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  113a. henstiller, at medlemsstaterne 

forbyder kontant betaling for varer og 

tjenesteydelser over 10 000 EUR; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/67 

Ændringsforslag  67 

Søren Bo Søndergaard 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 – nr. vii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(vii) gøre manipulation af sportsresultater 

strafbart for at skærpe bekæmpelsen af 

ulovlige sportsvæddemål  

(vii) opfordre medlemsstaterne til at gøre 

manipulation af sportsresultater strafbart 

for at skærpe bekæmpelsen af ulovlige 

sportsvæddemål 

Or. en 
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Ændringsforslag  68 

Søren Bo Søndergaard 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 – nr. viii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(viii) gøre køb af stemmer ulovligt, også 

når der gives immaterielle goder eller 

fordele for tredjemand 

(viii) opfordre medlemsstaterne til at gøre 

køb af stemmer ulovligt, bl.a. når der gives 

immaterielle goder eller fordele for 

tredjemand 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/69 

Ændringsforslag  69 

Søren Bo Søndergaard 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge 

2013/2107(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 – nr. xx 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(xx) fastlægge og indføre, f.eks. på 

grundlag af et ensartet 

rapporteringssystem, passende straffe for 

ensartede typer forbrydelser relateret til it-

kriminalitet 

(xx) opfordre medlemsstaterne til at 

fastlægge og indføre, f.eks. på grundlag af 

et ensartet rapporteringssystem, passende 

straffe for ensartede typer forbrydelser 

relateret til it-kriminalitet 

Or. en 

 

 


