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14.11.2017 B8-0597/5 

Ændringsforslag  5 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0597/2017 

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

Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning 

Betragtning P a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Pa. der henviser til, at Malta afviste at 

deltage i Den Europæiske 

Anklagemyndighed, det uafhængige EU-

organ, der har bemyndigelse til at 

efterforske og retsforfølge EU-svig og 

andre lovovertrædelser, der skader 

Unionens finansielle interesser; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Ændringsforslag  6 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0597/2017 

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

Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning 

Betragtning U a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ua. der henviser til, at Kommissionen 

anmodede Malta om at ændre sit 

momssystem for lystbåde, der muliggør 

momsfritagelse for store lystbåde med den 

begrundelse, at de mest bruges til sejlads i 

internationale farvande; der henviser til, 

at hvis den maltesiske lovgivning ikke 

ændres, vil Kommissionen indlede en 

overtrædelsesprocedure; der henviser til, 

at den maltesiske finansminister har 

vedgået, at det maltesiske skattesystem 

kan udnyttes, hvilket er tilfældet for alle 

de europæiske jurisdiktioner; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Ændringsforslag  7 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0597/2017 

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

Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning 

Betragtning U b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ub. der henviser til, at den nuværende 

formand for Maltas tilsynsmyndighed for 

finansielle tjenesteydelser (MFSA) – den 

myndighed, der er ansvarlig for tilsynet 

med banker, forsikringsselskaber, 

investeringsselskaber, kollektive 

investeringsordninger, trustees og 

tjenesteudbydere, der opererer i og fra 

Malta – også er næstformand i Finance- 

Malta, der er det offentlige-private 

initiativ til fremme af Malta som et 

internationalt finanscentrum, hvilket 

rejser spørgsmål med hensyn til en mulig 

interessekonflikt; der henviser til, at den 

nuværende formand for MFSA også er 

opført på listen i Panama-papirerne som 

direktør for en række kollektive 

investeringsordninger, der er registreret i 

Caymanøerne, og at han for nylig blev 

nævnt i Paradise-papirerne; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Ændringsforslag  8 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0597/2017 

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

Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. opfordrer de maltesiske 

myndigheder til at tilslutte sig Den 

Europæiske Anklagemyndighed for at 

arbejde samen med de andre deltagende 

medlemsstater i bekæmpelsen af EU-svig 

og andre lovovertrædelser, der skader 

Unionens finansielle interesser; 

 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Ændringsforslag  9 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0597/2017 

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

Retssikkerhed i Malta 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  11a. opfordrer de maltesiske 

myndigheder til at efterforske. hvorvidt  

MFSA har truffet alle foranstaltninger til 

at sikre og overvåge Pilatus Banks 

efterlevelse af lovgivningen og til at 

kontrollere, hvorvidt oplysningerne i 

Panama-papirerne om den nuværende 

formand udgør en interessekonflikt, hvad 

angår hans forpligtelser; 

Or. en 

 

 


