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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

14.11.2017 B8-0597/5 

Τροπολογία  5 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα 

αρνήθηκε να συμμετάσχει στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ανεξάρτητο 

όργανο της Ένωσης που διαθέτει εξουσία 

διερεύνησης και δίωξης υποθέσεων 

απάτης σε επίπεδο ΕΕ και άλλων 

εγκλημάτων που επηρεάζουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0597/6 

Τροπολογία  6 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή ζήτησε από την Μάλτα να 

αλλάξει το σύστημα ΦΠΑ που εφαρμόζει 

στις θαλαμηγούς και το οποίο απαλλάσσει 

από την καταβολή ΦΠΑ τα μεγαλύτερα 

σκάφη με το αιτιολογικό ότι 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε διεθνή 

ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 

περίπτωση που δεν τροποποιηθεί η 

Μαλτέζικη νομοθεσία, η Επιτροπή 

προτίθεται να κινήσει διαδικασία επί 

παραβάσει·  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

υπουργός οικονομικών της Μάλτας 

παραδέχθηκε ότι το φορολογικό 

καθεστώς της Μάλτας είναι ενδεχομένως 

ευάλωτο σε απόπειρες κατάχρησης, όπως 

συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές 

δικαιοδοσίες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0597/7 

Τροπολογία  7 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

σημερινός πρόεδρος της Αρχής 

Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της 

Μάλτας (MFSA) – της αρχής που έχει 

επιφορτιστεί με την εποπτεία των 

τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, 

των επιχειρήσεων επενδύσεων, των 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και 

των φορέων παροχής υπηρεσιών σε 

εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης 

και σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη Μάλτα ή έχουν 

την έδρα τους εκεί – είναι επίσης 

αντιπρόεδρος της FinanceMalta, της 

δημόσιας-ιδιωτικής πρωτοβουλίας που 

δημιουργήθηκε για την προώθηση της 

Μάλτας ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

κέντρου, γεγονός που εγείρει ζήτημα 

ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός 

πρόεδρος της MFSA αναφέρεται στα 

«έγγραφα του Παναμά» ως διευθυντής 

μιας σειράς οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων που έχουν καταχωριστεί στις 

Νήσους Κάιμαν, με την πλέον πρόσφατη 

αναφορά του ονόματός του να περιέχεται 

στα «έγγραφα του παραδείσου» (Paradise 

Papers)· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0597/8 

Τροπολογία  8 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. καλεί τις Μαλτέζικες αρχές να 

συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία προκειμένου να εργαστούν 

από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

στην προσπάθεια καταπολέμησης της 

απάτης και άλλων εγκλημάτων που 

υπονομεύουν τα οικονομικά συμφέροντα 

της Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

14.11.2017 B8-0597/9 

Τροπολογία  9 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0597/2017 

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

Κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. καλεί τις Μαλτέζικες αρχές να 

διερευνήσουν κατά πόσο η MFSA έχει 

λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίσει και να παρακολουθήσει τη 

συμμόρφωση της Pilatus Bank με τον 

νόμο, καθώς και για να επαληθεύσει κατά 

πόσο οι καταγγελίες που περιέχονται στα 

«έγγραφα του Παναμά» σχετικά με τον 

σημερινό της πρόεδρο δεν παραπέμπουν 

σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με 

τις υποχρεώσεις του· 

Or. en 

 

 


