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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Α α. λαµβάνοντας υπόψη η Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
αντιµετωπίσουν τις βασικές αιτίες του 
οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς 
και της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες, ιδίως την 
περιορισµένη οικονοµική ανάπτυξη και 
την έλλειψη ευκαιριών για τα αδύναµα 
από οικονοµική άποψη άτοµα, µέσω της 
εξάλειψης της φτώχειας και της 
βελτίωσης της πρόσβασης στην 
απασχόληση και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

AX. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 

AX. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως 

αναφέρεται στην ανασκόπηση των 

υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος του 

UNODC 2012, «οι ειδικές τεχνικές 
έρευνας συχνά αποδεικνύονται πολύτιµες 

για τη διερεύνηση και τη δίωξη του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Σε αυτές 
οφείλονται τα επιτεύγµατα στις πιο σωστά 

διαρθρωµένες και περίπλοκες έρευνες, 

όπως φαίνεται από τις υποθέσεις»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 

παράγραφος 1 της Σύµβασης του Παλέρµο 

καλεί τα κράτη να συµµετάσχουν στη 

χρήση ειδικών τεχνικών ερευνών «µε 
στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 

του οργανωµένου εγκλήµατος»· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία οι τεχνικές αυτές 
πρέπει να ρυθµίζονται από τον νόµο και 
να είναι αναλογικές και απαραίτητες, 
καθώς και να υπόκεινται σε έλεγχο από 
τις δικαστικές αρχές και άλλους 
ανεξάρτητους φορείς µέσω εκ των 
προτέρων έγκρισης και εποπτείας κατά 
την έρευνα ή µέσω εκ των υστέρων 
ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
συµµόρφωσή τους µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, όπως προβλέπεται από τη 
σύσταση Rec(2005)10 της Επιτροπής 
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
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σχετικά µε τις «ειδικές τεχνικές έρευνας» 
όσον αφορά σοβαρά εγκλήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων τροµοκρατικών 
ενεργειών· 
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Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. ζητεί από την Επιτροπή να 

δροµολογήσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 

δράσεως για την πάταξη του 
οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς 
και της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές ενέργειες, το οποίο να 
περιλαµβάνει νοµοθετικά µέτρα και 
θετικές δράσεις µε σκοπό την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών 
των εγκληµατικών φαινοµένων· 

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη να εξετάσουν κατά προτεραιότητα 
τα παρακάτω ζητήµατα και να 
καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης προς αυτή την κατεύθυνση: 

 - αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
του οργανωµένου εγκλήµατος, της 
διαφθοράς και της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες, ιδίως της περιορισµένης 
οικονοµικής ανάπτυξης και της έλλειψης 
ευκαιριών για τα αδύναµα από 
οικονοµική άποψη άτοµα µέσω της 
εξάλειψης της φτώχειας και της 
βελτίωσης της πρόσβασης στην 
απασχόληση και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες· 

 - διαµόρφωση κοινής προσέγγισης για την 
ενσωµάτωση στις νοµοθεσίες των 
κρατών µελών των αδικηµάτων τα οποία 
µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτουν στην 
κατηγορία του οργανωµένου εγκλήµατος, 
βάσει, κυρίως, µιας έκθεσης αξιολόγησης 
για την εφαρµογή της απόφασης-πλαισίου 
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σχετικά µε την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος· 

 - αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της εµπορίας ανθρώπων και της 
καταναγκαστικής εργασίας, εισάγοντας, 
κατά περίπτωση, µια αλυσίδα ευθύνης για 
τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας τις 
οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
οργανώσεων θυµάτων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που 
µπορούν να συµβάλουν στον εντοπισµό 
πρακτικών εµπορίας ανθρώπων και 
καταναγκαστικής εργασίας· 

 - καθιέρωση, κατά περίπτωση, της 
νοµικής ευθύνης των νοµικών προσώπων 
σε υποθέσεις οικονοµικού εγκλήµατος και 
ιδίως της ευθύνης των εταιρειών 
συµµετοχών και των µητρικών εταιρειών 
για τις θυγατρικές τους· 

 - βελτίωση των µεθόδων ανίχνευσης και 
ανάκτησης των προϊόντων του 
οργανωµένου εγκλήµατος, µεταξύ άλλων, 
µέσω της κατάργησης του τραπεζικού 
απορρήτου και της εισαγωγής, κατά 
περίπτωση, πρόσθετων µεθόδων 
δήµευσης, όπως είναι τα µοντέλα αστικού 
δικαίου για την αποτελεσµατική ρύθµιση 
της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων 
και η προληπτική κατάσχεση· 

 - εξάλειψη της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής µέσω της εφαρµογής της 
αρχής της «προέλευσης του πλούτου», 
κατά τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, και, µε 
βάση την αρχή αυτή, µέσω της βελτίωσης 
της υποβολής από τις επιχειρήσεις 
αναφορών ανά χώρα, της εισαγωγής της 
έννοιας του πραγµατικού δικαιούχου στα 
µητρώα επιχειρήσεων των κρατών 
µελών, και της επανεξέτασης και, όπου 
απαιτείται, της αναθεώρησης των 
φορολογικών συµφωνιών των κρατών 
µελών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για σκοπούς επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασµού· 

 - βελτίωση της διαφάνειας της δηµόσιας 
διοίκησης µέσω της πρόσβασης του 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

κοινού σε έγγραφα και, κατά περίπτωση, 
µέσω της θέσπισης ειδικών κανόνων για 
την αποφυγή και την αντιµετώπιση 
συγκρούσεων συµφερόντων, καθώς και 
µέσω της δηµιουργίας ενός µητρώου 
διαφάνειας· 

 - συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά 
της διαφθοράς, µεταξύ άλλων, µέσω της 
αυστηρής τήρησης των υποχρεώσεων 
υποβολής αναφορών, όχι µόνο από τα 
κράτη µέλη, αλλά και από την Επιτροπή· 

 - ακριβέστερη διατύπωση του όρου 
«έγκληµα στον κυβερνοχώρο» και 
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών µελών για την αντιµετώπιση 
αυτής της σχετικά νέας µορφής 
εγκλήµατος, µεταξύ άλλων, µέσω της 
δηµιουργίας ενιαίου συστήµατος 
υποβολής αναφορών· 

 - βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, της διαφθοράς και της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες, µέσω της εξασφάλισης 
συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς 
όπως ο ΟΗΕ, η ∆ΟΕ, ο ΟΟΣΑ και το 
Συµβούλιο της Ευρώπης, δεδοµένου ότι 
οι εν λόγω µορφές εγκλήµατος 
εκτείνονται πέραν της επικράτειας των 
κρατών µελών και µπορούν να 
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µόνο 
µέσω της διευρυµένης συνεργασίας. 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. επαναδιατυπώνει το αίτηµά του στην 

Επιτροπή να προτείνει κοινά νοµοθετικά 
πρότυπα για την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης και της συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών µελών· καλεί συγκεκριµένα 
την Επιτροπή να υποβάλει, πριν τη λήξη 
του 2013, νοµοθετική πρόταση, 
βασιζόµενη στην αξιολόγηση για την 

εφαρµογή της απόφασης-πλαίσιο σχετικά 
µε την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος και µε γνώµονα την πιο 

εξελιγµένη νοµοθεσία των κρατών µελών, 
η οποία να θεσπίζει κοινό ορισµό του 
οργανωµένου εγκλήµατος 
περιλαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, και το 
αδίκηµα της συµµετοχής σε διακρατική 
εγκληµατική οργάνωση, και δίνοντας 
έµφαση στο γεγονός ότι οι εγκληµατικές 
οµάδες αυτής της µορφής έχουν 
επιχειρηµατική διάσταση, είναι 
εξαιρετικά οργανωµένες, χρησιµοποιούν 
εξελιγµένα τεχνολογικά συστήµατα και 
συνήθως δρουν ασκώντας εκφοβισµό και 
προβαίνοντας σε εκβιασµούς· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη το 

άρθρο 2(α) της σύµβασης των Ηνωµένων 

Εθνών κατά του διεθνούς οργανωµένου 

εγκλήµατος· 

6. επαναδιατυπώνει το αίτηµά του στην 

Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση της 

ολοκλήρωσης και της συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών µελών· καλεί συγκεκριµένα 
την Επιτροπή να διαµορφώσει, πριν τη 
λήξη του 2013, µια κοινή προσέγγιση, 
βασιζόµενη στην αξιολόγηση για την 

εφαρµογή της απόφασης-πλαισίου σχετικά 
µε την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος και µε γνώµονα την πιο 

εξελιγµένη νοµοθεσία των κρατών µελών· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

το άρθρο 2(α) της σύµβασης των 

Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνούς 

οργανωµένου εγκλήµατος· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να ποινικοποιήσει 
τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από 

θύµατα κάθε µορφής εκµετάλλευσης που 

συνδέεται µε την εµπορία ανθρώπων και 

να αναπτύξει επειγόντως, από κοινού µε τα 

κράτη µέλη και τους αρµόδιους διεθνείς 

οργανισµούς, ένα συγκρίσιµο και 

αξιόπιστο σύστηµα συλλογής δεδοµένων 

σε επίπεδο ΕΕ, βάσει κοινών και 

συµφωνηµένων ισχυρών δεικτών· καλεί 
την Επιτροπή να εφαρµόσει το 

συντοµότερο δυνατό όλα τα µέτρα και τα 

µέσα που παρουσιάζονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η 

στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 

εµπορίας ανθρώπων 2012-2016» και να 

δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της ΕΕ 

για την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 

οι κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του 

νόµου και οι ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή 

και την ΕΥΕ∆ να ενισχύσουν την 

εξωτερική διάσταση και τον προληπτικό 

χαρακτήρα των µέτρων και των 

προγραµµάτων, ιδίως µέσω διµερών 

συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στους ασυνόδευτους ανηλίκους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

φροντίσουν ώστε η εµπορία ανθρώπων να 

8. καλεί τα κράτη µέλη να 
ποινικοποιήσουν τη χρήση υπηρεσιών που 

παρέχονται από θύµατα κάθε µορφής 

εκµετάλλευσης που συνδέεται µε την 

εµπορία ανθρώπων, και καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως, από 

κοινού µε τα κράτη µέλη και τους 

αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, ένα 

συγκρίσιµο και αξιόπιστο σύστηµα 

συλλογής δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ, βάσει 

κοινών και συµφωνηµένων ισχυρών 

δεικτών· καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει 

το συντοµότερο δυνατό όλα τα µέτρα και 

τα µέσα που παρουσιάζονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η 

στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 

εµπορίας ανθρώπων 2012-2016» και να 

δηµιουργήσει ένα παρατηρητήριο της ΕΕ 

για την καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 

οι κυβερνήσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του 

νόµου και οι ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή 

και την ΕΥΕ∆ να ενισχύσουν την 

εξωτερική διάσταση και τον προληπτικό 

χαρακτήρα των µέτρων και των 

προγραµµάτων, ιδίως µέσω διµερών 

συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στους ασυνόδευτους ανηλίκους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
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µην είναι αποδεκτή σε κοινωνικό επίπεδο, 

µέσω δυναµικών και συνεχών εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που θα αξιολογούνται 

σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ηµέρας κατά της Εµπορίας 

Ανθρώπων· 

φροντίσουν ώστε η εµπορία ανθρώπων να 

µην είναι αποδεκτή σε κοινωνικό επίπεδο, 

µέσω δυναµικών και συνεχών εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης που θα αξιολογούνται 

σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ηµέρας κατά της Εµπορίας 

Ανθρώπων· 

Or. en 
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δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. εµµένει στην ανάγκη να τεθούν σε 
πλήρη εφαρµογή και να ενισχυθούν τα εν 
ισχύι µέσα αµοιβαίας αναγνώρισης, καθώς 
και µια ευρωπαϊκή νοµοθεσία που θα 

διασφαλίζει την άµεση εκτελεστότητα 

όλων των δικαστικών µέτρων, ιδίως των 
καταδικαστικών αποφάσεων, των 

ενταλµάτων σύλληψης και δήµευσης στην 
επικράτεια κράτους µέλους διαφορετικού 

από εκείνο στο οποίο έχουν εκδοθεί, σε 

πλαίσιο πλήρους σεβασµού της αρχής της 

αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει, κατά προτεραιότητα, τη 

συγκεκριµένη νοµοθετική πρόταση που 

απαιτείται προκειµένου να καταστεί εφικτή 

η αµοιβαία αναγνώριση των ενταλµάτων 

κατάσχεσης και δήµευσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενταλµάτων 
που εκδίδονται για υποθέσεις αστικού 
δικαίου· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η 

αµοιβαία δικαστική συνδροµή και το 

αµοιβαίως παραδεκτό των αποδείξεων 

µεταξύ των κρατών µελών· υπογραµµίζει 
τη σηµασία που έχει η επικαιροποίηση και 

η βελτίωση του µηχανισµού αιτηµάτων 

δικαστικής συνδροµής· ζητεί οι αιτήσεις 
έκδοσης που αφορούν µέλη εγκληµατικών 

οργανώσεων να αντιµετωπίζονται κατά 

προτεραιότητα από τις αποδέκτριες αρχές· 

17. εµµένει στην ανάγκη να αξιολογηθούν 
τα εν ισχύι µέσα αµοιβαίας αναγνώρισης, 
ιδίως το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, 
και να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

που θα διασφαλίζει την άµεση 

εκτελεστότητα όλων των δικαστικών 

µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των 

ενταλµάτων δήµευσης στην επικράτεια 

κράτους µέλους διαφορετικού από εκείνο 

στο οποίο έχουν εκδοθεί, σε πλαίσιο 

πλήρους σεβασµού της αρχής της 

αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει, κατά προτεραιότητα, τη 

συγκεκριµένη νοµοθετική πρόταση που 

απαιτείται προκειµένου να καταστεί εφικτή 

η αµοιβαία αναγνώριση των ενταλµάτων 

κατάσχεσης και δήµευσης· θεωρεί ότι 

πρέπει να βελτιωθεί η αµοιβαία δικαστική 

συνδροµή και το αµοιβαίως παραδεκτό 

των αποδείξεων µεταξύ των κρατών 

µελών· υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει 
η επικαιροποίηση και η βελτίωση του 

µηχανισµού αιτηµάτων δικαστικής 

συνδροµής· ζητεί οι αιτήσεις έκδοσης που 
αφορούν µέλη εγκληµατικών οργανώσεων 

να αντιµετωπίζονται κατά προτεραιότητα 

από τις αποδέκτριες αρχές· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/60 

Τροπολογία  60 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να εντείνουν τις προσπάθειες για την 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

της καταναγκαστικής εργασίας· θεωρεί ότι 

η καταπολέµηση της καταναγκαστικής 

εργασίας θα πρέπει να εστιάζει σε περιοχές 

όπου η φθηνή καταναγκαστική εργασία 

αποτελεί αντικείµενο εκµετάλλευσης· ως 

εκ τούτου, καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τους ελέγχους από τα σώµατα 

επιθεώρησης εργασίας και να 

διευκολύνουν τις οργανώσεις που µπορούν 

να συµβάλουν στον εντοπισµό 

περιπτώσεων καταναγκαστικής εργασίας, 

όπως είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να εντείνουν τις προσπάθειες για την 

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

της καταναγκαστικής εργασίας· θεωρεί ότι 

η καταπολέµηση της καταναγκαστικής 

εργασίας θα πρέπει να εστιάζει σε περιοχές 

όπου η φθηνή καταναγκαστική εργασία 

αποτελεί αντικείµενο εκµετάλλευσης· ως 

εκ τούτου, καλεί τα κράτη µέλη να 

ενισχύσουν τους ελέγχους από τα σώµατα 

επιθεώρησης εργασίας και να 

διευκολύνουν τις οργανώσεις που µπορούν 

να συµβάλουν στον εντοπισµό 

περιπτώσεων καταναγκαστικής εργασίας, 

όπως είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι η καταπολέµηση 
της καταναγκαστικής εργασίας µπορεί να 
είναι αποτελεσµατική µόνον εφόσον 
αναπτυχθεί ένα σύστηµα για τις άδειες 
εργασίας που θα περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, πληροφορίες για τις άδειες 
διαµονής, τις συνθήκες εργασίας και τα 
επαγγελµατικά προσόντα· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων για µια 
ευρωπαϊκή άδεια εργασίας· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/61 

Τροπολογία  61 

Søren Bo Søndergaard 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

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· εν προκειµένω, 

επισηµαίνει τη σηµασία της ανταλλαγής 

δεδοµένων µεταξύ των αρχών επιβολής 

του νόµου των κρατών µελών, καθώς και 

µέσω της οµαλής συνεργασίας, σε διεθνές 

επίπεδο, µεταξύ των αρχών και των 

φορέων επιβολής του νόµου βάσει διεθνών 
συµφωνιών· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/62 

Τροπολογία  62 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

73. υπεραµύνεται της αρχής περί µη 
εκλογιµότητας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή της απαγόρευσης άσκησης 
καθηκόντων σε άλλα θεσµικά όργανα και 
οργανισµούς της ΕΕ, λαµβανοµένης 
δεόντως υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, όσων έχουν 
καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις που 

σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα, τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες, τη διαφθορά και άλλα 
σοβαρά αδικήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των αδικηµάτων 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής 

φύσεως· ζητεί να εφαρµόζονται ανάλογοι 
περιορισµοί, σε πλαίσιο σεβασµού των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, για κάθε αιρετό αξίωµα, 
αρχής γενοµένης από το βουλευτικό 
αξίωµα σε εθνικό κοινοβούλιο· 

73. παροτρύνει τα κράτη µέλη να 
προβλέψουν, στο πλαίσιο του αντίστοιχου 
συστήµατος κυρώσεών τους, ότι τα 
δικαστήρια µπορούν να επιβάλλουν ως 
πρόσθετη ποινή τη στέρηση του 
δικαιώµατος του εκλέγεσθαι σε 
κοινοβουλευτικό όργανο από τα άτοµα 
που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τη 
συµµετοχή τους σε πράξεις που 
σχετίζονται µε το οργανωµένο έγκληµα, τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες, τη διαφθορά και άλλα 
σοβαρά αδικήµατα οικονοµικής και 

χρηµατοπιστωτικής φύσεως· υποστηρίζει 
την αρχή περί µη εκλογιµότητας των εν 
λόγω ατόµων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/63 

Τροπολογία  63 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 88 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  88 α. καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν 
απαίτηση για την υποβολή από όλες τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις αναφορών ανά 
χώρα σχετικά µε τα κέρδη και τους 
φόρους, µε σκοπό τον τερµατισµό του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/64 

Τροπολογία  64 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 96 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  96 α. καλεί τις χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως 
αυτές που είναι µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης ή των οποίων το έδαφος, έστω 
και εν µέρει, βρίσκεται στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο, να εξοπλιστούν µε 
αποτελεσµατικά συστήµατα κατά της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες· ζητεί επίσης από την 
Τράπεζα του Βατικανού να υπογράψει 
και να συµµορφωθεί πλήρως µε τα διεθνή 
πρότυπα για την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και καλεί τα κράτη µέλη 
και την Επιτροπή να διακόψουν κάθε 
σχέση µε την Τράπεζα του Βατικανού 
έως ότου συµµορφωθεί µε τα εν λόγω 
πρότυπα· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/65 

Τροπολογία  65 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 113 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

113. τονίζει ιδίως τη σηµασία 

προσδιορισµού των σταδίων επεξεργασίας 

των τραπεζογραµµατίων ώστε να 

εξασφαλιστεί ανιχνευσιµότητα σε όλο το 

µήκος της αλυσίδας επεξεργασίας των 

τραπεζογραµµατίων και, ως εκ τούτου, 

καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να 

θεσπίσουν ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας 

για τα τραπεζογραµµάτια του ευρώ, ιδίως 
για τα τραπεζογραµµάτια µεγάλης 
ονοµαστικής αξίας, όπως των 200 και 
των 500 ευρώ· 

113. τονίζει ιδίως τη σηµασία 

προσδιορισµού των σταδίων επεξεργασίας 

των τραπεζογραµµατίων ώστε να 

εξασφαλιστεί ανιχνευσιµότητα σε όλο το 

µήκος της αλυσίδας επεξεργασίας των 

τραπεζογραµµατίων και, ως εκ τούτου, 

καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να 

θεσπίσουν ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας 

για τα τραπεζογραµµάτια του ευρώ· καλεί 
τις χώρες της ζώνης του ευρώ να 
διακόψουν την έκδοση 
τραπεζογραµµατίων ευρώ αξίας 
µεγαλύτερης των 100 ευρώ· καλεί 
παράλληλα τα κράτη µέλη εκτός ζώνης 
ευρώ να διακόψουν την έκδοση 
τραπεζογραµµατίων µε αξία η οποία 
υπερβαίνει το ισοδύναµο των 100 ευρώ 
περίπου· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/66 

Τροπολογία  66 

Søren Bo Søndergaard, Willy Meyer 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 113 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  113 α. συνιστά στα κράτη µέλη να 
απαγορεύσουν τις πληρωµές µε µετρητά 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αξίας 
άνω των 10.000 ευρώ· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/67 

Τροπολογία  67 

Søren Bo Søndergaard 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 125 – σηµείο vii 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(vii) χαρακτηρισµός της προσυνεννόησης 
των αγώνων ως αξιόποινης πράξης 
προκειµένου να ενισχυθεί η πάταξη των 

παράνοµων αθλητικών στοιχηµάτων·  

(vii) καλεί τα κράτη µέλη να 
χαρακτηρίσουν την προσυνεννόηση 
αγώνων ως αξιόποινη πράξη προκειµένου 
να ενισχυθεί η πάταξη των παράνοµων 

αθλητικών στοιχηµάτων· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/68 

Τροπολογία  68 

Søren Bo Søndergaard 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0307/2013 

Salvatore Iacolino 

Οργανωµένο έγκληµα, διαφθορά και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες  

2013/2107(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 125 – σηµείο viii 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(viii) ποινικοποίηση της εξαγοράς ψήφων 

έναντι άυλων οφελών ή οφελών προς 

τρίτους· 

(viii) καλεί τα κράτη µέλη να 
ποινικοποιήσουν την εξαγορά ψήφων, 
ακόµη και έναντι άυλων οφελών ή οφελών 

προς τρίτους· 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0307/69 

Τροπολογία  69 

Søren Bo Søndergaard 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 125 – σηµείο xx 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

(xx) προσδιορισµός και θέσπιση 
ενδεδειγµένων κυρώσεων, µεταξύ άλλων 

µε βάση ένα ενιαίο σύστηµα καταγγελίας, 

για συνήθη εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο· 

(xx) καλεί τα κράτη µέλη να 
προσδιορίσουν και να θεσπίσουν 
ενδεδειγµένες κυρώσεις, µεταξύ άλλων µε 

βάση ένα ενιαίο σύστηµα καταγγελίας, για 

συνήθη εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο· 

Or. en 

 

 


