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14.11.2017 B8-0597/2 

Amendement  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

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

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. betreurt dat niet alleen Malta maar 

ook diverse andere EU-lidstaten in de 

Panama Papers en de Paradise Papers 

worden genoemd; dringt erop aan dat er 

naar aanleiding van de recente 

onthullingen in de Paradise Papers op 

korte termijn onder auspiciën van de 

Verenigde Naties een mondiale top wordt 

belegd, om belastingontwijking, 

belastingontduiking en witwaspraktijken 

door multinationals en de rijken der aarde 

krachtig en op mondiaal niveau aan te 

pakken: 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/3 

Amendement  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

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

Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. dringt er bij de Commissie en de 

Raad op aan de voorstellen van het 

Parlement van 28 februari 2017 voor een 

ambitieuze herziening van de vierde 

antiwitwasrichtlijn serieus te nemen, en 

wijst erop dat deze herziening veel 

bestaande mazen in de wetgeving zou 

dichten en de huidige 

antiwitwaswetgeving aanzienlijk zou 

versterken, bijvoorbeeld door 

aanscherping van het begrip "uiteindelijk 

begunstigde", door niet toe te staan dat 

directieleden, schijndirecteuren en andere 

gevolmachtigden als uiteindelijk 

begunstigde kunnen worden aangemerkt 

tenzij zij aan de criteria voldoen, door 

openbare toegang te verschaffen tot 

registers van uiteindelijk begunstigden 

van ondernemingen en trusts en door een 

doeltreffender sanctiemechanisme in te 

voeren voor inbreuken op de 

antiwitwasrichtlijn; verzoekt de 

Commissie en de Raad daarom om tijdens 

de lopende trialoogonderhandelingen het 

krachtige voorstel van het Parlement niet 

af te zwakken; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/4 

Amendement  4 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. merkt op dat in de EU-verdragen 

en -wetgeving het vrij verkeer van 

kapitaal prioriteit heeft gekregen en dat 

de Commissie belastingconcurrentie heeft 

aangemoedigd in een poging om 

buitenlandse investeerders aan te trekken; 

roept in dit kader op tot een evaluatie van 

de EU-wetgeving als het gaat om de 

toepassing en uitlegging die wordt 

gegeven aan de vrijheid van kapitaal op 

de interne markt, om gevallen van 

dubbele niet-belastingheffing en 

schadelijke fiscale mededinging, die het 

onbedoelde gevolg zijn van de bevordering 

van het kapitaalverkeer binnen de Unie, 

stelselmatig te voorkomen; 

Or. en 

 

 


