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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. wyraża ubolewanie, że nie tylko 

Malta, ale szereg państw członkowskich 

UE znalazło się w ujawnionych 

dokumentach panamskich i dokumentach 

z rajów podatkowych; apeluje o zwołanie 

w trybie pilnym globalnego szczytu pod 

auspicjami Narodów Zjednoczonych w 

reakcji na ostatnio ujawnione dokumenty 

z rajów podatkowych, aby zająć się w 

sposób zdecydowany i na szczeblu 

globalnym problemem unikania 

opodatkowania, oszustw podatkowych i 

prania pieniędzy przez przedsiębiorstwa 

wielonarodowe i najbogatsze osoby na 

świecie; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa Komisję i Radę, aby 

poważnie potraktowały postulaty 

Parlamentu z dnia 28 lutego 2017 r. 

dotyczące ambitnego przeglądu czwartej 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy, gdyż proponowane 

zmiany wyeliminowałyby wiele 

istniejących luk i znacznie wzmocniły 

obecne przepisy w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy w 

drodze, na przykład, zaostrzenia definicji 

beneficjenta rzeczywistego, odrzucenia 

możliwości uznawania za beneficjentów 

rzeczywistych kadry kierowniczej, 

członków zarządu reprezentujących 

interesy innych osób i innych 

pełnomocników, o ile nie spełniają 

kryteriów, przyznania pełnego 

publicznego dostępu do rejestrów 

beneficjentów rzeczywistych 

przedsiębiorstw i trustów oraz 

wprowadzenia skuteczniejszego 

mechanizmu sankcji w przypadku 

naruszenia przepisów dyrektywy w 

sprawie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy; wzywa w związku z tym 

Komisję i Radę, aby nie złagodziły silnego 

wniosku Parlamentu w trakcie trwających 

negocjacji międzyinstytucjonalnych; 
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Poprawka  4 

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

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

Dimitrios Papadimoulis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. zauważa, że traktaty i 

prawodawstwo UE priorytetowo traktują 

swobodny przepływ kapitału oraz że 

Komisja zachęca do konkurencji 

podatkowej, starając się przyciągnąć 

inwestycje zagraniczne; wzywa do 

dokonania przeglądu prawodawstwa 

unijnego dotyczącego stosowania i 

interpretacji swobody przepływu kapitału 

na rynku wewnętrznym w celu 

systematycznego zapobiegania 

przypadkom podwójnego 

nieopodatkowania i szkodliwej 

konkurencji podatkowej, które powstają 

jako niezamierzone konsekwencje 

ułatwień w przepływie kapitału wewnątrz 

Unii; 

Or. en 

 

 


