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Τροπολογία  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. εκφράζει τη λύπη του διότι όχι 

μόνο η Μάλτα αλλά και πολλά άλλα 

κράτη μέλη της ΕΕ εμφανίζονται στα  

«έγγραφα του Παναμά» και στις 

αποκαλύψεις από τα «έγγραφα του 

παραδείσου»· ζητεί να συγκληθεί 

επειγόντως παγκόσμια σύνοδος κορυφής, 

υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εν 

συνεχεία των πλέον πρόσφατων 

αποκαλύψεων από τα «έγγραφα του 

παραδείσου», προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, το πρόβλημα της 

φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και 

της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων 

από τις πολυεθνικές εταιρείες και από 

τους πλουσιότερους ιδιώτες στον 

πλανήτη· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να λάβουν σοβαρά υπόψη τις 

προτάσεις του Κοινοβουλίου, της 28ης 

Φεβρουαρίου 2017, για μια φιλόδοξη 

αναθεώρηση της τέταρτης AMLD, 

δεδομένου ότι η εν λόγω προτεινόμενη 

τροποποίηση έχει τη δυνατότητα να 

κλείσει πολλά υφιστάμενα νομοθετικά 

κενά και να ενισχύσει σημαντικά την 

ισχύουσα νομοθεσία κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω, για παράδειγμα, 

της καλύτερης σαφήνισης του ορισμού 

του πραγματικού δικαιούχου, της 

απαγόρευσης σε ανώτερα διοικητικά 

στελέχη, υποψήφιους διευθυντές και 

άλλους πληρεξούσιους πράκτορες να 

χαρακτηρίζονται ως πραγματικοί 

δικαιούχοι εκτός εάν πληρούν τα 

κριτήρια, μέσω της παροχής πλήρους 

δημόσιας πρόσβασης στα μητρώα 

πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών 

και των καταπιστευμάτων και μέσω της 

εφαρμογής αποτελεσματικότερου 

μηχανισμού κυρώσεων για τις 

παραβιάσεις της AMLD· παροτρύνει 

συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να μην αποδυναμώσουν την ισχυρή 

πρόταση του Κοινοβουλίου κατά τις εν 

εξελίξει τριμερείς διαπραγματεύσεις· 
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Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. παρατηρεί ότι οι Συνθήκες και η 

νομοθεσία της ΕΕ έδωσαν 

προτεραιότητα στην ελεύθερη 

κυκλοφορία του κεφαλαίου και ότι η 

Επιτροπή ενθάρρυνε τον φορολογικό 

ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων· ζητεί να 

επανεξεταστεί η νομοθεσία της ΕΕ 

σχετικά με το πως εφαρμόζεται και 

ερμηνεύεται η θεμελιώδης ελευθερία της 

κυκλοφορίας των κεφαλαίων εντός της 

εσωτερικής αγοράς προκειμένου να 

προλαμβάνονται συστηματικά τα 

περιστατικά διπλής μη φορολόγησης και 

επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού και 

τούτο διότι αποτελούν ανεπιθύμητες 

συνέπειες της διευκόλυνσης της 

κυκλοφορίας κεφαλαίων εντός της 

Ένωσης· 

Or. en 

 

 


