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6.12.2017 B8-0660/15 

Tarkistus  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

55 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 55 a. kehottaa jäsenvaltioita 

määräämää ankaria taloudellisia 

seuraamuksia kaikille laiminlyönteihin 

syyllistyneille riippumatta siitä, ovatko he 

yksityishenkilöitä vai oikeushenkilöitä; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Tarkistus  16 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

97 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

97. kehottaa komissiota arvioimaan 

kiireellisesti, miten sähköinen 

uhkapelitoiminta, virtuaali- ja 

cryptovaluutat sekä lohkoketju- ja 

rahoitusteknologiat vaikuttavat 

rahanpesuun ja verorikollisuuteen; kehottaa 

lisäksi komissiota harkitsemaan 

mahdollisia lainsäädäntö- ja muita 

toimenpiteitä, joilla luotaisiin 

sääntelykehys tällaiselle toiminnalle, jotta 

voidaan rajoittaa rahanpesun työkaluja; 

97. kehottaa komissiota arvioimaan 

kiireellisesti, miten sähköinen 

uhkapelitoiminta, virtuaali- ja 

cryptovaluutat sekä lohkoketju- ja 

rahoitusteknologiat vaikuttavat 

rahanpesuun ja verorikollisuuteen; kehottaa 

lisäksi komissiota harkitsemaan 

mahdollisia lainsäädäntö- ja muita 

toimenpiteitä, joilla luotaisiin 

sääntelykehys tällaiselle toiminnalle, jotta 

voidaan rajoittaa rahanpesun työkaluja, 

ottaen huomioon myös tarve tunnistaa 

cryptovaluuttojen ostajat sekä maksujen 

vastaanottajat; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Tarkistus  17 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

110 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 110 a. korostaa, että rahanpesun 

selvittelykeskuksille on ilmoitettava, jos 

moskeijoja ja islamilaisia keskuksia, joille 

tehdään lahjoituksia (hawala-

järjestelmä), epäillään rahanpesusta tai 

jos niissä tapahtuu tai on tapahtunut 

terrorismin rahoittamiseen liittyviä 

rikoksia tai niiden yrityksiä; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Tarkistus  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

128 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 128 a. suosittaa, että tunnistetaan ne, 

jotka käyttävät todellista määräysvaltaa 

yrityksissä, jotka sponsoroivat 

jalkapallojoukkueita ja muiden 

urheilulajien joukkueita; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Tarkistus  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

133 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

133. korostaa, että kansalliseen 

pankkivalvontaan tulisi sisältyä niin paljon 

järjestelmällisiä ja satunnaisia tarkastuksia, 

että voidaan varmistaa rahanpesun 

torjuntaa koskevien sääntöjen 

täysimääräinen täytäntöönpano kaikissa 

pankeissa; 

133. korostaa, että kansalliseen 

pankkivalvontaan tulisi sisältyä niin paljon 

järjestelmällisiä ja satunnaisia tarkastuksia, 

että voidaan varmistaa rahanpesun 

torjuntaa koskevien sääntöjen 

täysimääräinen täytäntöönpano kaikissa 

pankeissa, ottaen huomioon 

pankkitoimiluvan keskeyttämis- ja/tai 

perumismahdollisuus; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Tarkistus  20 

Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

137 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 137 a. toteaa, että Isisin valvonnassa 

olevilla pankeilla on mahdollisuus käyttää 

SWIFT-järjestelmää ja ne voivat siksi 

lähettää varoja eri puolille EU:ta Isisin 

yhteisöihin kytkeytyvässä kaupallisessa 

toiminnassa (esim. lihakauppiaat, etniset 

kauppapaikat) käytettyjen verkostojen 

avulla; pyytää, että kaikki islamilaisen 

terrorismin rahoituksen tutkinnasta 

saadut hyödylliset tiedot jäsenvaltioissa 

jäädytettyjen pankkitilien määrästä ja 

niillä olevista summista annettaisiin 

komission, neuvoston ja rahanpesun 

selvittykeskusten käyttöön; 

Or. en 

 

 


