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14.11.2017 B8-0597/5 

Predlog spremembe  5 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0597/2017 

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

Pravna država na Malti 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Pa. ker se Malta ni želela pridružiti 

Evropskemu javnemu tožilstvu, 

neodvisnemu organu Unije, ki ima 

pooblastila za preiskovanje in pregon 

goljufij v EU in drugih kaznivih dejanj, ki 

škodijo finančnim interesom Unije; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Predlog spremembe  6 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0597/2017 

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

Pravna država na Malti 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ua. ker je Komisija zahtevala, naj 

Malta spremeni svoj sistem DDV za jahte, 

ki dovoljuje oprostitev plačila DDV za 

večje jahte z utemeljitvijo, da se večinoma 

uporabljajo v mednarodnih vodah; ker bo 

Komisija sprožila postopek za 

ugotavljanje kršitev, če Malta ne spremeni 

svoje zakonodaje; ker je malteški finančni 

minister priznal, da je mogoče malteški 

davčni sistem zlorabiti, kar velja za vse 

evropske jurisdikcije; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Predlog spremembe  7 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0597/2017 

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

Pravna država na Malti 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ub. ker je trenutni predsednik 

Malteškega organa za finančne storitve 

(MFSA), organa, pristojnega za nadzor 

bank, zavarovalnic, naložbenih podjetij, 

kolektivnih naložbenih shem, skrbnikov in 

ponudnikov storitev za družbe, ki delujejo 

v Malti ali iz nje, tudi podpredsednik 

pobude FinanceMalta, javno-zasebne 

pobude, ustanovljene za spodbujanje 

Malte kot mednarodnega finančnega 

centra, kar poraja vprašanja glede 

morebitnega nasprotja interesov; ker je 

trenutni predsednik Malteškega organa za 

finančne storitve tudi naveden v 

panamskih dokumentih kot direktor vrste 

kolektivnih naložbenih shem, 

registriranih na Kajmanskih otokih, in je 

bil nedavno omenjen v rajskih 

dokumentih; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Predlog spremembe  8 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0597/2017 

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

Pravna država na Malti 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poziva malteške organe, naj se 

pridružijo Evropskemu javnemu tožilstvu, 

da bi z drugimi sodelujočimi državami 

članicami sodelovali pri boju proti 

goljufijam v EU in drugim kaznivim 

dejanjem, ki škodijo finančnim interesom 

Unije; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Predlog spremembe  9 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0597/2017 

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

Pravna država na Malti 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  11a. poziva malteške organe, naj 

preiščejo, ali je Malteški organ za 

finančne storitve sprejel vse ukrepe, da bi 

zagotovil, da banka Pilatus Bank spoštuje 

zakonodajo, in to spremljal, ter naj 

preveri, ali so obtožbe iz panamskih 

dokumentov, povezane z njenim trenutnim 

predsednikom, dokaz o nasprotju 

interesov glede njegovih obveznosti; 

Or. en 

 

 


