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14.11.2017 B8-0597/5 

Amendement  5 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Overweging P bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  P bis. overwegende dat Malta zich niet 

wil aansluiten bij het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM), het onafhankelijke 

orgaan van de Unie dat bevoegd is tot het 

opsporen en vervolgen van EU-fraude en 

andere strafbare feiten die de financiële 

belangen van de Unie schaden; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Amendement  6 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Overweging U bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  U bis. overwegende dat de Commissie 

Malta verzocht heeft het btw-stelsel voor 

jachten, op grond waarvan grotere 

jachten vrijgesteld zijn van btw omdat zij 

voornamelijk in internationale wateren 

gebruikt worden, te wijzigen; 

overwegende dat de Commissie een 

inbreukprocedure zal inleiden als de 

Maltese wetgeving niet gewijzigd wordt; 

overwegende dat de minister van 

Financiën van Malta heeft toegegeven dat 

het Maltese belastingstelsel, net als alle 

andere Europese jurisdicties, vatbaar is 

voor misbruik; 

Or. en 



 

AM\1139412NL.docx  PE614.233v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.11.2017 B8-0597/7 

Amendement  7 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Overweging U ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  U ter. overwegende dat de huidige 

voorzitter van de Maltese autoriteit voor 

financiële diensten (MFSA), de autoriteit 

die belast is met het toezicht op banken, 

verzekeringsmaatschappijen, 

beleggingsondernemingen, collectieve 

beleggingsfondsen en aanbieders van 

trust- en vennootschapsrechtelijke 

diensten die in en vanuit Malta opereren, 

ook vicevoorzitter is van FinanceMalta, 

het publiek-private initiatief dat is 

opgericht om Malta als internationaal 

financieel centrum op de kaart te zetten, 

hetgeen vragen opwerpt over een mogelijk 

belangenconflict; overwegende dat de 

huidige voorzitter van de MFSA in de 

Panama Papers voorts genoemd wordt als 

directeur van een aantal collectieve 

beleggingsfondsen die geregistreerd staan 

op de Caymaneilanden en eveneens 

voorkomt in de recente Paradise Papers; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Amendement  8 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis. verzoekt de Maltese autoriteiten 

om zich aan te sluiten bij het EOM, om 

zich samen met andere deelnemende 

lidstaten in te zetten voor de bestrijding 

van fraude en andere strafbare feiten die 

de financiële belangen van de Unie 

schaden; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Amendement  9 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0597/2017 

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

De rechtsstaat in Malta 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis. verzoekt de Maltese autoriteiten 

om te onderzoeken of de MFSA alle 

maatregelen genomen heeft om te 

garanderen dat en controleren of de 

Pilatus Bank in overeenstemming met de 

wet handelt en om te controleren of de 

beschuldigingen in de Panama Papers 

met betrekking tot de huidige voorzitter 

van deze bank kloppen, in die zin dat er 

wat betreft diens takenpakket sprake is 

van een belangenconflict; 

Or. en 

 

 


