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6.12.2017 B8-0660/15 

Alteração  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

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 55-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 55-A. Exorta os Estados-Membros a 

aplicarem pesadas sanções pecuniárias a 

todas as entidades incumpridoras, quer 

sejam pessoas singulares ou coletivas; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Alteração  16 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 97 

 

Proposta de recomendação Alteração 

97. Solicita uma avaliação urgente por 

parte da Comissão das implicações para o 

branqueamento de capitais e os crimes 

fiscais decorrentes das atividades de jogos 

eletrónicos, das moedas virtuais, da 

tecnologia de cifragem progressiva 

(blockchain) e das tecnologias Fintech; 

insta, além disso, a Comissão a ponderar 

eventuais medidas, inclusive legislativas, 

para criar um quadro regulamentar para 

estas atividades a fim de limitar os 

instrumentos propícios ao branqueamento 

de capitais; 

97. Solicita uma avaliação urgente por 

parte da Comissão das implicações para o 

branqueamento de capitais e os crimes 

fiscais decorrentes das atividades de jogos 

eletrónicos, das moedas virtuais, da 

tecnologia de cifragem progressiva 

(blockchain) e das tecnologias Fintech; 

insta, além disso, a Comissão a ponderar 

eventuais medidas, inclusive legislativas, 

para criar um quadro regulamentar para 

estas atividades a fim de limitar os 

instrumentos propícios ao branqueamento 

de capitais, tendo igualmente em conta a 

necessidade de identificar os compradores 

de criptomoedas, bem como os 

beneficiários dos pagamentos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Alteração  17 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 110-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 110-A. Recorda que as UIF devem ser 

informadas caso as mesquitas e os centros 

islâmicos onde as ofertas são efetuadas 

(«hawala») sejam suspeitas de 

branqueamento de capitais ou caso sejam 

cometidas ou tentadas infrações 

relacionadas com o financiamento do 

terrorismo; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Alteração  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

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 128-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 128-A. Recomenda que sejam 

identificados os verdadeiros responsáveis 

pelas empresas que patrocinam equipas 

de futebol, ou de outros desportos; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Alteração  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

em nome do Grupo ENF 

 

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 133 

 

Proposta de recomendação Alteração 

133. Sublinha que os controlos efetuados 

pelas entidades de supervisão bancária 

nacionais devem incluir controlos 

sistemáticos, bem como controlos 

aleatórios, por forma a garantir que todos 

os bancos apliquem na íntegra a legislação 

em matéria de branqueamento de capitais; 

133. Sublinha que os controlos efetuados 

pelas entidades de supervisão bancária 

nacionais devem incluir controlos 

sistemáticos, bem como controlos 

aleatórios, por forma a garantir que todos 

os bancos apliquem na íntegra a legislação 

em matéria de branqueamento de capitais, 

reconhecendo a possibilidade de as 

autorizações bancárias puderem ser 

suspensas e/ou revogadas; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Alteração  20 

Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

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 137-A (novo) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 137-A. Reconhece o facto de os bancos 

sob o controlo do Estado Islâmico terem 

acesso à SWIFT, podendo, por 

conseguinte, enviar fundos para e através 

da UE mediante redes utilizadas para 

atividades comerciais relacionadas com as 

comunidades islâmicas (por exemplo, 

talhos, mercados étnicos, etc.); solicita 

que seja disponibilizada à Comissão, ao 

Conselho e às UIF toda e qualquer 

informação útil sobre os números das 

contas bancárias congeladas nos 

Estados-Membros, bem como as 

importâncias nelas detidas, obtida através 

de investigações sobre o financiamento do 

terrorismo islâmico; 

Or. en 

 

 


