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6.12.2017 B8-0660/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých 

peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 159 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

159. zdôrazňuje význam plnej skutočnej 

reciprocity v rámci dohody o zákone o 

dodržiavaní daňových predpisov v prípade 

zahraničných účtov (FATCA) a ďalších 

podobných dohôd; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1141387SK.docx  PE614.273v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.12.2017 B8-0660/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých 

peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 176 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

176. pripomína, že daňové raje drancujú 

svetové prírodné zdroje, najmä zdroje 

rozvojových krajín; žiada, aby EÚ 

podporovala rozvojové krajiny v ich boji 

proti korupcii, trestnej činnosti, daňovým 

podvodom a praniu špinavých peňazí; 

žiada Komisiu, aby týmto krajinám 

prostredníctvom spolupráce a výmeny 

informácií pomáhala bojovať proti 

narúšaniu základu dane a prenosu ziskov 

do daňových rajov a do bánk uplatňujúcich 

bankové tajomstvo; zdôrazňuje, že všetky 

tieto krajiny musia dodržiavať spoločné 

svetové normy týkajúce sa automatickej 

výmeny informácií o bankových účtoch; 

176. pripomína, že daňové raje 

uľahčujú medzinárodný rozvoj; žiada, aby 

EÚ podporovala rozvojové krajiny v ich 

boji proti korupcii, trestnej činnosti, 

daňovým podvodom a praniu špinavých 

peňazí; žiada Komisiu, aby týmto krajinám 

prostredníctvom spolupráce a výmeny 

informácií pomáhala bojovať proti 

narúšaniu základu dane a prenosu ziskov 

do daňových rajov a do bánk uplatňujúcich 

bankové tajomstvo; zdôrazňuje, že všetky 

tieto krajiny musia dodržiavať spoločné 

svetové normy týkajúce sa automatickej 

výmeny informácií o bankových účtoch; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých 

peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 198 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

198. domnieva sa, že právo na 

vyšetrovanie je dôležitá právomoc 

Parlamentu; žiada inštitúcie EÚ, aby 

posilnili vyšetrovacie práva Parlamentu v 

súlade s článkom 226 zmluvy; pevne 

zastáva názor, že pre riadne fungovanie 

parlamentných vyšetrovacích výborov je 

veľmi dôležitá možnosť predvolávať 

potrebné osoby a mať prístup 

k relevantným dokumentom; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých 

peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 199 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

199. zdôrazňuje, že na vykonávanie 

demokratickej kontroly nad exekutívou je 

zásadne dôležité, aby mal Parlament 

vyšetrovacie právomoci zodpovedajúce 

vyšetrovacím právomociam národných 

parlamentov EÚ; domnieva sa, že na 

vykonávanie tejto úlohy demokratického 

dohľadu musí mať Parlament právomoc 

predvolať svedkov a vynútiť si, aby 

predstúpili, ako aj nariadiť predloženie 

dokumentov; domnieva sa, že v záujme 

vykonávania týchto práv sa musia členské 

štáty dohodnúť na uplatňovaní sankcií 

voči jednotlivcom za nedostavenie sa 

alebo za nepredloženie dokumentov 

v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou 

činnosti vyšetrovacích výborov 

vnútroštátnych parlamentov; opakuje, že 

podporuje pozíciu načrtnutú vo svojom 

návrhu na túto tému z roku 20121; 

vypúšťa sa 

------------------------------------------- 

1 OJ C 264 E, 13.9.2013, p. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých 

peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 210 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

210. vyzýva členské štáty, aby pre 

reforme zmlúv podporili prijímanie 

rozhodnutí o daňovej politike v Rade 

kvalifikovanou väčšinou a v rámci 

riadneho legislatívneho postupu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


