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

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, 
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Förslag till resolution B8-0597/2017 

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

Rättsstatlighet i Malta 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet beklagar att 

inte bara Malta, utan också flera andra 

medlemsstater fanns med i avslöjandena 

kring Panamadokumenten och Paradise 

papers. Parlamentet begär att ett globalt 

toppmöte snarast ska sammankallas 

under ledning av Förenta nationerna med 

anledning av de senaste avslöjandena i 

Paradise Papers för att på global nivå ta 

ett krafttag mot problemet med den 

skatteflykt, det skatteundandragande och 

den penningtvätt som multinationella 

företag och världens rikaste personer 

ägnar sig åt. 
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Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0597/2017 

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

Rättsstatlighet i Malta 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och rådet att allvarligt 

överväga parlamentets förslag av den 28 

februari 2017 om en långtgående översyn 

av det fjärde penningtvättsdirektivet, 

eftersom dessa föreslagna ändringar 

skulle täppa till många befintliga kryphål 

och avsevärt stärka den gällande 

lagstiftningen om penningtvätt genom att, 

till exempel, skärpa definitionen av vem 

som är en verklig huvudman, genom att 

inte låta chefer, nominella direktörer och 

andra proxy-agenter identifieras som 

verkliga huvudmän om de inte uppfyller 

kriterierna, genom att ge full offentlig 

tillgång till företags och trusters register 

över verkliga huvudmän och genom att 

genomföra en effektivare 

sanktionsmekanism för brott mot 

penningtvättsdirektivet. Parlamentet 

uppmanar därför med eftertryck 

kommissionen och rådet att inte låta 

parlamentets starka förslag urvattnas 

under de pågående interinstitutionella 

förhandlingarna. 

Or. en 
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Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, 
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Förslag till resolution B8-0597/2017 

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

Rättsstatlighet i Malta 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet konstaterar att 

EU:s fördrag och lagstiftning har 

prioriterat den fria rörligheten för kapital, 

och att kommissionen har uppmuntrat till 

skattekonkurrens i ett försök att locka 

utländska investeringar. Parlamentet 

begär att en översyn ska göras av EU:s 

lagstiftning om tillämpningen och 

tolkningen av den fria rörligheten för 

kapital på den inre marknaden i syfte att 

systematiskt förebygga fall av dubbel icke-

beskattning och skadlig skattekonkurrens 

som uppstår som oavsiktliga konsekvenser 

av att kapitalrörelser inom EU 

underlättas. 

Or. en 

 

 


