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6.12.2017 B8-0660/6 

Alteração  6 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  49-A. Insta a Comissão a apresentar 

uma proposta legislativa no sentido de 

eliminar as assimetrias e as lacunas 

relacionadas com a tributação dos direitos 

de imagem na União;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Alteração  7 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

  66-A. Propõe que a Comissão avalie o 

impacto das transferências transfronteiras 

de futebolistas na cobrança de receitas 

pelos Estados-Membros e apresente todas 

as medidas consideradas pertinentes para 

combater a significativa perda de receitas, 

incluindo medidas relativas aos 

intermediários que facilitam estas 

transferências; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Alteração  8 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 87 

 

Proposta de recomendação Alteração 

87. Sublinha a necessidade de melhorar 

a execução dos controlos da devida 

diligência relativamente à clientela, a fim 

de garantir que os riscos associados ao 

perfil dos clientes sejam devidamente 

avaliados; salienta que a responsabilidade 

pela execução dos controlos da devida 

diligência deve sempre recair sobre as 

entidades obrigadas, mesmo que esta 

atividade seja externalizada; solicita 

clareza quanto a esta responsabilidade e a 

introdução de sanções aplicáveis aos casos 

de negligência ou conflitos de interesse 

numa situação de externalização; 

considera, além disso, que as entidades 

obrigadas devem abranger, entre outros, os 

agentes imobiliários, a fim de garantir que 

as disposições relativas aos controlos da 

devida diligência relativamente à clientela 

sejam aplicáveis aos intervenientes 

regulamentados e não regulamentados; 

apela à harmonização a nível da UE do 

controlo da devida diligência relativamente 

à clientela, através da conceção adequada 

destes procedimentos, a fim de garantir a 

sua observância; 

87. Sublinha a necessidade de melhorar 

a execução dos controlos da devida 

diligência relativamente à clientela, a fim 

de garantir que os riscos associados ao 

perfil dos clientes sejam devidamente 

avaliados; salienta que a responsabilidade 

pela execução dos controlos da devida 

diligência deve sempre recair sobre as 

entidades obrigadas, mesmo que esta 

atividade seja externalizada; solicita 

clareza quanto a esta responsabilidade e a 

introdução de sanções aplicáveis aos casos 

de negligência ou conflitos de interesse 

numa situação de externalização; insta a 

Comissão a apresentar uma proposta 

legislativa no sentido de proibir as 

entidades obrigadas nos termos da 

Diretiva 2015/849 de delegarem em 

terceiros o dever de diligência 

relativamente à clientela; considera, além 

disso, que as entidades obrigadas devem 

abranger, entre outros, os agentes 

imobiliários, a fim de garantir que as 

disposições relativas aos controlos da 

devida diligência relativamente à clientela 

sejam aplicáveis aos intervenientes 

regulamentados e não regulamentados; 

apela à harmonização a nível da UE do 
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controlo da devida diligência relativamente 

à clientela, através da conceção adequada 

destes procedimentos, a fim de garantir a 

sua observância; 

Or. en 

 


