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14.11.2017 B8-0597/5 

Poprawka  5 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Pa. mając na uwadze, że Malta 

odmówiła przystąpienia do Prokuratury 

Europejskiej, niezależnego organu Unii 

posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia dochodzeń i ścigania 

nadużyć i innych przestępstw w UE 

wpływających na interesy finansowe Unii; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Poprawka  6 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ua. mając na uwadze, że Komisja 

zwróciła się do Malty o zmianę systemu 

VAT w odniesieniu do jachtów, który to 

system zezwala na zwolnienie z VAT 

większych jachtów ze względu na to, że są 

one wykorzystywane głównie na wodach 

międzynarodowych; mając na uwadze, że 

Komisja rozpocznie postępowanie w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego, jeżeli przepisy 

maltańskie nie zostaną zmienione; mając 

na uwadze, że maltański minister 

finansów przyznał, iż system podatkowy 

Malty może być podatny na nadużycia, 

podobnie jak ma to miejsce we wszystkich 

europejskich jurysdykcjach; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Poprawka  7 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Motyw U b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ub. mając na uwadze, że obecny prezes 

maltańskiego Urzędu Regulacji Rynków 

Finansowych, organu odpowiedzialnego 

za nadzór nad bankami, zakładami 

ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi, 

systemami zbiorowego inwestowania i 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz 

trustów lub spółek działającymi na i z 

terytorium Malty, jest również 

wiceprezesem FianceMalta, inicjatywy 

publiczno-prywatnej powołanej do 

promowania Malty jako 

międzynarodowego centrum finansowego, 

co rodzi pytania dotyczące ewentualnego 

konfliktu interesów; mając na uwadze, że 

obecny prezes maltańskiego Urzędu 

Regulacji Rynków Finansowych jest 

również wymieniony w dokumentach 

panamskich jako dyrektor szeregu 

systemów zbiorowego inwestowania 

zarejestrowanych na Kajmanach, a 

ostatnio został wymieniony w 

dokumentach z rajów podatkowych; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Poprawka  8 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. wzywa władze Malty do 

przystąpienia do Prokuratury 

Europejskiej, aby wspólnie z innymi 

uczestniczącymi państwami 

członkowskimi przeciwdziałać 

nadużyciom i innym przestępstwom w UE 

wpływającym na interesy finansowe Unii; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Poprawka  9 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0597/2017 

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

Praworządność na Malcie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  11a. wzywa władze Malty do zbadania, 

czy maltański Urząd Regulacji Rynków 

Finansowych podjął wszelkie środki, aby 

zapewnić i monitorować przestrzeganie 

prawa przez Pilatus Bank, oraz do 

zweryfikowania, czy zarzuty zawarte w 

dokumentach panamskich pod adresem 

obecnego prezesa banku nie oznaczają 

konfliktu interesów dotyczącego jego 

obowiązków; 

Or. en 

 

 


