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az alábbi jelentéshez: 

a pénzmosás, az adókikerülés és az adókijátszás kivizsgálásáról 

(2017/2013(INI)) 

A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos 

megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali 

visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság 

Előadó:  Petr Ježek, Jeppe Kofod 

A8-0357/2017 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az AC. és az AD. preambulumbekezdés szövege a következő: 

AC. mivel az Európai Bizottság olyan becsléseket említ, amelyek szerint az adókijátszás és 

az adókikerülés miatti éves bevételkiesés összege legalább 1 billió EUR csak az Európai 

Unión belül1; mivel ez közvetlenül érinti mind a nemzeti, mind az uniós költségvetést;  

AD. mivel a teljes „fejlesztési finanszírozási veszteség” a fejlődő országokban (azaz a kiesett 

adóbevételek és a nyereségként elveszett újrabefektetett jövedelem) évente 250 milliárd 

EUR; 

(Bekezdéstörés beillesztve) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

Az 52. bekezdés szövege a következő: 

52. megállapítja, hogy sok esetben egyáltalán nem vagy rosszul folytattak vizsgálatokat az 

offshore szervezetek végső tényleges tulajdonosainak azonosítása céljából; rámutat arra, 

hogy emiatt nem történt meg a szervezet tulajdonosi és ellenőrzési struktúrájának 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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meghatározása, és/vagy az üzleti kapcsolat céljáról és szándékáról szóló információk 

megszerzése34; hangsúlyozza, hogy a panamai dokumentumok nyilvános 

dokumentumaiból kiderül, hogy a Mossack Fonseca irodának tudomása volt arról, hogy 

bizonyos ügyfelei vagy leányvállalatai nem mindig megfelelően végezték el az ügyfél-

átvilágítást1; hangsúlyozza, hogy a Mossack Fonseca bizonyos esetekben beismerte, 

hogy nem volt tudomása arról, hogy kik voltak a nyilvántartásba vett szervezetek 

tényleges tulajdonosai2; 

(„34” lábjegyzet hivatkozás törölve) 

(A magyar nyelvi változatot érinti.) 

A 78. és a 79. bekezdés szövege a következő: 

78. arra a következtetésre jut, hogy amennyiben tagállamok nem megfelelően reagálnak 

ezekre a hiányosságokra, akkor nem hajtották végre hatékonyan a 3. pénzmosási 

irányelvet; súlyosan aggasztónak tartja, hogy azzal, hogy a pénzügyi információs 

egységek nem kaptak felhatalmazást a 3. pénzmosási irányelv által előirányozott 

együttműködésre, a tagállamok megsértették az EUMSZ lojális együttműködésre 

vonatkozó 4. cikkét3; rámutat arra is, hogy a Bizottság részéről is mulasztás történhetett 

e rendelkezések végrehajtása során azáltal, hogy nem indított kötelezettségszegési 

jogsértési eljárásokat ilyen ügyekben;  

79. megjegyzi, hogy egyes tagállamok gyakran adóamnesztiához folyamodtak az offshore-

számlákon tartott, be nem vallott vagyonok normalizálása érdekében, amely hozzájárult 

ezeknek az esetenként minden bizonnyal törvénytelen úton szerzett összegeknek a 

kifehérítéséhez, és akadályozta a megfelelő pénzmosási vizsgálatok lefolytatását 

ezekben a joghatóságokban; 

(Bekezdéstörés beillesztve) 

(A magyar nyelvi változatot érinti.) 

 

 

A MANDÁTUM ALATTI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE  

 

A II. „Bizottsági ülések és kiküldetések” szakasz utolsó bekezdésének szövege helyesen: 

 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

                                                 
1  Egy 2010. szeptember 24-én elküldött e-mailben Jürgen Mossack a következőket írta: „Úgy tűnik, hogy a 

Mossfon UK nem végzi el alaposan (vagy egyáltalán nem) a megfelelő ügyfél-átvilágítást, és talán 

mostantól nekünk kell ezt a Mossfon UK minden jelenlegi és jövőbeni ügyfele kapcsán megtennünk!” 
2  A Mossack Fonseca és az UBS közötti üzletvitellel kapcsolatos egyik e-mailben a Mossack Fonseca 

képviselője a következőket írta: „Elmondta, hogy az UBS sosem volt szerződő partnerünk. Ezzel nem 

értettem egyet, és hozzátettem, hogy bizonyos esetekben nem is tudjuk, hogy ki a tényleges tulajdonos. ... 

Azt válaszoltam, hogy a múltban az UBS és egyéb bankok kérésére kifejezetten nem nyújtanak nekünk 

adatokat a tényleges tulajdonosok személyazonosságáról.” 
3  Amandine Scherrer és Dr. Anthony Amicelle „Fighting tax crimes – cooperation between Financial 

Intelligence Units” című tanulmánya, Európai Parlamenti Kutatószolgálat (EPRS), 2017. március. 
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2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

 

(A legutóbbi, máltai ad-hoc kiküldetés beillesztése) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

 

 

A III. „A Bizottság tevékenységei” szakaszban, az 1. A meghallgatások programja és a 

kiküldetések alszakasz táblázata az alábbi ad-hoc kiküldetéssel egészül ki: 

 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 

 

 

A III. „A Bizottság tevékenységei” szakaszban a 2. „A felszólalók listája 

(meghallgatások és kiküldetések)” alszakasz táblázatának utolsó sora a „Paradicsom-

iratok  ‒ Miről szólnak és miért relevánsak?” tárgyban 2017. november 28-án Pierre 

Moscovici biztos részvételével tartott meghallgatásra vonatkozó sor 

 

 (A következő, a Vera Jourová biztos részvételével ugyanezen témában tartott meghallgatásra 

vonatkozó sor törlésre kerül, mivel a meghallgatásra nem került sor.) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


