
 

AM\1139407BG.docx  PE614.233v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

14.11.2017 B8-0597/2 

Изменение  2 

Мат Карти, Рина Роня Кари, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, 

Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Виегаш, Барбара 

Спинели, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Принципите на правовата държава в Малта 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. изразява съжаление от факта, 

че не само Малта, а няколко държави 

– членки на ЕС, са включени в 

разкритията на „Панамските 

досиета“ и „Райските досиета“; 

призовава за спешно свикване на 

световна среща на върха под егидата 

на Обединените нации в отговор на 

последните разкрития на „Райските 

досиета“ с цел решително справяне 

на световно равнище с проблема с 

избягването на данъци, данъчните 

измами и изпирането на пари от 

страна на многонационални 

корпорации и най-богатите в света 

физически лица; 

Or. en 
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Изменение  3 

Мат Карти, Рина Роня Кари, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, 

Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Барбара Спинели, Меря 

Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Принципите на правовата държава в Малта 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. призовава Комисията и Съвета 

да обърнат сериозно внимание на 

предложенията на Парламента от 28 

февруари 2017 г. за амбициозно 

преразглеждане на Четвъртата 

ДБИП, тъй като с тези предложени 

промени биха могли да бъдат 

преодолени множество 

съществуващи пропуски и би могло да 

се укрепи значително действащото 

законодателство в областта на 

борбата с изпирането на пари, 

например чрез уточняване на 

определението за действителен 

собственик, чрез непозволяване на 

висши ръководители, упълномощени 

директори и други пълномощници да 

бъдат определяни като действителни 

собственици, освен ако отговарят на 

критериите, чрез предоставяне на 

пълен обществен достъп до 

регистрите на действителните 

собственици на дружества и 

тръстове и чрез прилагане на по-

ефективен механизъм за 

санкциониране на нарушения на 

ДБИП; поради това настоятелно 

призовава Комисията и Съвета да не 

смекчават убедителното 

предложение на Парламента в 
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рамките на текущите 

междуинституционални преговори; 

Or. en 
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Изменение  4 

Мат Карти, Рина Роня Кари, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, 

Мариза Матиаш, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, Лола 

Санчес Калдентей, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Принципите на правовата държава в Малта 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13б. отбелязва, че Договорите и 

законодателството на ЕС отдадоха 

приоритет на свободното движение 

на капитали и че Комисията насърчи 

данъчната конкуренция с цел 

привличане на чуждестранни 

инвестиции; призовава за преглед на 

законодателството на ЕС относно на 

прилагането и тълкуването на 

свободното движение на капитали 

във вътрешния пазар с оглед на 

систематично предотвратяване на 

случаи на двойно необлагане с данъци 

и вредна данъчна конкуренция, които 

възникват като нежелани последици 

от улесняването на движението на 

капитали в рамките на Съюза; 

Or. en 

 

 


