
  

  

 

Пресслужба 
Европейски парламент 

 

  

Достъпно на 

 

 

  

 

Съобщение за пресата 

10-07-2020 
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ   ECON  

Евродепутатите представят нови мерки за спиране на изпирането на пари   
• Хармонизирани политики срещу изпирането на пари в целия ЕС 

• Висококачествени регистри на действителните собственици 

• По-силен надзор от страна на ЕС и споделяне на информация между държавите членки  
 

 

Взаимносвързани регистри на действителните собственици, превантивна политика 
за съставяне на черен списък и ефективни санкции са сред предложените 
инструменти от евродепутатите за спиране на изпирането на пари. 

  

В резолюция приета в петък с 534 гласа „за“, 25 „против“ и 122 „въздържал се“, 

евродепутатите приветстваха Плана за действие на Комисията за ефективна борба срещу 

изпирането на пари и финансирането на тероризма и подчертаха най-належащите 

промени, необходими за постигане на ефикасна рамка на ЕС. 

 

По-добро изпълнение и сътрудничество 

 

Евродепутатите изразяват съжаление за неправилното и неравномерно прилагане на 

правилата за борба с изпирането на пари/борбата с тероризма в държавите членки и 

призовават за подход на нулева толерантност и започването на производства за 

установяване на нарушения срещу държавите членки, които изостават при 

транспонирането на правилата в националното законодателство. Съдебните и 

правоприлагащите органи в държавите членки трябва да си сътрудничат повече и да 

споделят информация помежду си, казват те. 

 

Парламентът приветства факта, че предложението му за създаване на механизъм за 

координация и подкрепа за звената за финансово разузнаване (ЗФР) беше възприето от 

Комисията. То ще предостави на държавите членки достъп до съответната информация и 

подкрепа за работата по трансгранични случаи. 

  

  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200706IPR82728/evrodeputatite-predstaviat-novi-merki-za-spirane-na-izpiraneto-na-pari
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82728/el-pe-propone-nuevas-medidas-contra-el-lavado-de-dinero
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200706IPR82728
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200706IPR82728/nea-metra-proteinei-to-koinovoulio-gia-tin-katapolemisi-tou-maurou-chrimatos
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82728/meps-set-out-new-measures-to-stop-money-laundering
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200706IPR82728/de-nouvelles-mesures-pour-mettre-un-terme-au-blanchiment-de-capitaux
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200706IPR82728/i-deputati-definiscono-nuove-misure-per-fermare-il-riciclaggio-di-denaro-sporco
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200706IPR82728/eiropas-parlaments-prasa-jaunus-instrumentus-cinai-pret-naudas-atmazgasanu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200706IPR82728/ep-siulo-naujas-priemones-kovoti-su-pinigu-plovimu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200706IPR82728/europarlementariers-stellen-nieuwe-maatregelen-vast-tegen-witwassen-van-geld
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200706IPR82728/eurodeputados-pedem-inquerito-europeu-sobre-o-luanda-leaks


 

Ефективно използване на данни  

 

Евродепутатите искат Комисията да се справи с продължаващата липса на качествени 

данни, за да идентифицира действителните собственици като създаде взаимносвързани и 

висококачествени регистри в ЕС с високи стандарти за защита на данните. Те също така 

искат да разширят обхвата на надзорните субекти, за да включат нови и революционни 

пазарни сектори, като криптоактивите. Членовете на ЕП отново заявяват, че 

юрисдикциите, които не оказват съдействие и третите страни с висок риск трябва да бъдат 

незабавно включени в черен списък, като същевременно създадат ясни критерии и 

сътрудничество с тези държави предприемащи реформи. 

 

Хармонизиране на възпиращите санкции на равнище ЕС 

 

Евродепутатите призовават да бъде приложено взаимното признаване на заповедите за 

обезпечаване и конфискация. Това би улеснило възстановяването на трансгранични 

престъпни активи от престъпна дейност и би дало възможност за бързо трансгранично 

сътрудничество. В допълнение, те искат Европейската централна банка да бъде 

упълномощена да отнема лицензите на всички банки, извършващи дейност в еврозоната, 

които нарушават задълженията в областта на борбата с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, независимо от оценката на националните органи за борба с 

изпирането на пари. 

 

В резолюцията евродепутатите припомнят престъпления свързани с корупцията и прането 

на пари като Луанда Ликс, както и други скандали, като Cum Ex, Досиетата от Панама, 

Люкс Лийкс и Досиетата от рая, които многократно разклатиха доверието на гражданите в 

честните и прозрачни финансови и данъчни системи. 

 

И накрая, те подчертават ценния принос на международната разследваща журналистика и 

лицата, подаващи сигнали за нередности за разкриването на евентуални престъпления. Те 

призовават властите да идентифицират лицата, подбудили убийството на Дафне Каруана 

Галиция, и да разследват тези, срещу които все още има висящи сериозни обвинения за 

изпиране на пари. 
 

Допълнителна информация 
 

Процедурни стъпки 

https://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2686(RSP)&l=en


Комисия по икономически и парични въпроси 

Приетият текст  

Проучване на ЕП: подобряване на политиките за борба с изпирането на пари  

Свободен достъп до снимки и аудио-визуални медии  
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/econ/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.htmlWatch%20the%20debate%20(08.07.2020)%20https:/multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?d=20200708&lv=PLENARY%20
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/
mailto:biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu
mailto:kalina.varbanova@europarl.europa.eu

