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14.11.2017 B8-0597/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

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

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pa. keďže Malta odmietla zapojenie do 

projektu Európskej prokuratúry, 

nezávislého orgánu Únie s právomocou 

vyšetrovať a stíhať podvody EÚ a iné 

trestné činy, ktoré poškodzujú finančné 

záujmy Únie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

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

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ua. keďže požiadala Maltu, aby 

zmenila svoj systém DPH pre jachty, ktorý 

umožňuje výnimky pre väčšie jachty preto, 

lebo sa zvyčajne používajú 

v medzinárodných vodách; keďže 

v prípade, že maltské právne predpisy sa 

nezmenia, Komisia začne postup v prípade 

nesplnenia povinnosti; keďže maltský 

minister financií uznal, že daňový režim 

Malty môže byť zneužiteľný, čo platí pre 

všetky európske jurisdikcie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

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

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ub. keďže súčasný predseda 

Maltského orgánu pre finančné služby 

(MFSA), teda orgánu zodpovedného 

za dohľad nad bankami, poisťovňami, 

investičnými firmami, podnikov 

kolektívneho investovania, 

poskytovateľmi služieb správy zvereného 

majetku alebo služieb pre obchodné 

spoločnosti pôsobiacimi na Malte, je 

zároveň podpredsedom organizácie 

FinanceMalta, verejno-súkromnej 

iniciatívy vytvorenej na propagáciu Malty 

ako medzinárodného finančného centra, 

čo vyvoláva otázky v súvislosti s možným 

konfliktom záujmov; keďže súčasný 

predseda MFSA je tiež uvedený v 

panamských dokumentoch ako riaditeľ 

viacerých podnikov kolektívneho 

investovania registrovaných na 

Kajmaních ostrovoch a nedávno sa 

uvádzal aj v tzv. paradise papers; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

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

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odsek  10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyzýva maltské orgány, aby sa 

pripojili k iniciatíve Európskej 

prokuratúry s cieľom spoločne 

s ostatnými zúčastnenými členskými 

štátmi pracovať proti podvodom EÚ a a 

iným trestným činom, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy Únie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0597/2017 

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

Právny štát na Malte 

Návrh uznesenia 

Odsek  11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. vyzýva maltské orgány, aby 

vyšetrili, či predseda MFSA podnikol 

všetky kroky na zabezpečenie a 

monitorovanie súladu banky Pilatus s 

právnymi predpismi a potvrdenie toho, že 

obvinenia uvedené v panamských 

dokumentoch týkajúce sa jeho súčasného 

predsedu nepredstavujú konflikt záujmov 

vo vzťahu k jeho povinnostiam; 

Or. en 

 

 


