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SV Förenade i mångfalden SV 

6.12.2017 B8-0660/15 

Ändringsförslag  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 55a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 55a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ålägga alla 

försumliga parter, oavsett om det rör sig 

om fysiska eller juridiska personer, 

kännbara ekonomiska sanktioner. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Ändringsförslag  16 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 97 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

97. Europaparlamentet efterlyser en 

akut bedömning från kommissionen 

rörande konsekvenserna av penningtvätt 

och skattebrott som inbegripet 

onlinespelsverksamhet, virtuella valutor, 

kryptovalutor samt blockkedje- och 

finansteknik. Parlamentet uppmanar vidare 

kommissionen att överväga möjliga 

åtgärder, inklusive lagstiftning, för att 

skapa ett rättsligt ramverk för dessa 

verksamheter i syfte att begränsa verktygen 

för penningtvätt. 

97. Europaparlamentet efterlyser en 

akut bedömning från kommissionen 

rörande konsekvenserna av penningtvätt 

och skattebrott som inbegripet 

onlinespelsverksamhet, virtuella valutor, 

kryptovalutor samt blockkedje- och 

finansteknik. Parlamentet uppmanar vidare 

kommissionen att överväga möjliga 

åtgärder, inklusive lagstiftning, för att 

skapa ett rättsligt ramverk för dessa 

verksamheter i syfte att begränsa verktygen 

för penningtvätt, även med tanke på 

behovet av att identifiera köpare av 

kryptovalutor samt betalningsmottagare. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Ändringsförslag  17 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 110a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 110a. Europaparlamentet påminner om 

att finansunderrättelseenheterna måste 

informeras om det finns moskéer och 

islamiska centrum där gåvor ges 

(hawala), som misstänks ägna sig åt 

penningtvätt eller där brott, eller försök 

till brott, håller på att begås eller har 

begåtts när det gäller finansiering av 

terrorism. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Ändringsförslag  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 128a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 128a. Europaparlamentet 

rekommenderar att de som har den 

faktiska kontrollen över företag som 

sponsrar fotbollslag, och lag inom andra 

sporter, identifieras. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Ändringsförslag  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 133 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

133. Europaparlamentet understryker att 

nationella banktillsynskontroller bör sörja 

för systematiska och slumpmässiga 

kontroller för att säkerställa fullständigt 

genomförande av reglerna mot 

penningtvätt i alla banker. 

133. Europaparlamentet understryker att 

nationella banktillsynskontroller bör sörja 

för systematiska och slumpmässiga 

kontroller för att säkerställa fullständigt 

genomförande av reglerna mot 

penningtvätt i alla banker, så att 

banklicenser kan dras in tillfälligt 

och/eller återkallas. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Ändringsförslag  20 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till rekommendation B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

för undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och 

skatteflykt 

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Förslag till rekommendation 

Punkt 137a (ny) 

 

Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

 137a. Europaparlamentet inser att 

banker som kontrolleras av Islamiska 

staten har tillgång till Swift och därmed 

kan skicka pengar till och inom EU med 

hjälp av nätverk som används av 

kommersiell verksamhet med koppling till 

islamiska samfund (t.ex. köttaffärer, 

etniska marknader, osv.). Parlamentet 

begär att all användbar information om 

antalet frysta bankkonton i 

medlemsstaterna, och de belopp som finns 

på dessa konton, som kommit fram i 

utredningar om finansieringen av 

islamisk terrorism görs tillgängliga för 

kommissionen, rådet och 

finansunderrättelseenheterna. 

Or. en 

 

 


