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14.11.2017 B8-0597/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Barbara Spinelli, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že v odhaleniach 

panamských dokumentov a tzv. paradise 

papers sa neuvádza iba Malta, ale viaceré 

členské štáty EÚ; požaduje naliehavé 

zvolanie globálneho samitu pod záštitou 

Organizácie Spojených národov v reakcii 

na nedávne odhalenia v tzv. paradise 

papers s cieľom na celosvetovej úrovni 

rozhodným spôsobom riešiť problém 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 

daňových únikov a prania špinavých 

peňazí zo strany nadnárodných 

spoločností a najbohatších ľudí na svete; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyzýva Komisiu a Radu, aby vážne 

vzali na vedomie návrh ambicióznej 

revízie 4. smernice o boji proti praniu 

špinavých peňazí, ktorý 28. februára 2017 

predložil Parlament a ktorým by sa by 

odstránili mnohé existujúce nedostatky a 

výrazne posilnili súčasné právne predpisy 

o boji proti praniu špinavých peňazí, 

napríklad sprísnením vymedzenia toho, 

kto je konečným užívateľom výhod, 

znemožnením vedúcim manažérom, 

povereným riaditeľom a ďalším 

splnomocneným subjektom, aby boli 

označení za konečných užívateľov výhod, 

pokiaľ nesplnia kritériá, a to poskytnutím 

úplného verejného prístupu k registrom 

konečných užívateľov výhod spoločností a 

koncernov a zavedením účinnejších 

sankčných mechanizmov v prípade 

porušenia smernice o boji proti praniu 

špinavých peňazí; preto naliehavo vyzýva 

Komisiu a Radu, aby počas 

prebiehajúcich medziinštitucionálnych 

rokovaní nezavrhli tento silný návrh 

Parlamentu; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13b. konštatuje, že v zmluvách a 

právnych predpisoch EÚ sa 

uprednostňuje voľný pohyb kapitálu a 

Komisia povzbudzuje daňovú 

konkurenciu v snahe prilákať zahraničné 

investície; vyzýva na preskúmanie 

právnych predpisov EÚ týkajúcich 

sa uplatňovania a výkladu voľného 

pohybu kapitálu na vnútornom trhu s 

cieľom systematicky predchádzať 

prípadom dvojitého nezdanenia a 

škodlivej daňovej súťaže, ktoré vznikajú 

ako neúmyselné dôsledky zjednodušenia 

pohybu kapitálu v rámci Únie; 

Or. en 

 

 


