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6.12.2017 B8-0660/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  49a. vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh na riešenie nesúladu 

a medzier súvisiacich so zdaňovaním práv 

na podobizeň v Únii;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 66 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  66a. navrhuje, aby Komisia vyhodnotila 

vplyv cezhraničných prestupov 

futbalových hráčov na výber daní 

členskými štátmi a navrhla akékoľvek 

opatrenie, ktoré sa považuje za relevantné 

na riešenie výrazných strát príjmov, 

vrátane opatrení týkajúcich sa 

sprostredkovateľov, ktorí takéto prestupy 

uľahčujú; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 87 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

87. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 

presadzovanie kontrol povinnej 

starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 

s cieľom zabezpečiť vykonávanie riadneho 

posudzovania rizík spojených s profilom 

klienta; zdôrazňuje, že povinná 

starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, hoci 

aj externe zabezpečovaná, by mala patriť 

do zodpovednosti povinných subjektov; 

žiada, aby táto povinnosť bola jasná a aby 

boli možné sankcie v prípade nedbanlivosti 

alebo konfliktov záujmov v prípadoch 

zverenia výkonu činností externým 

subjektom; okrem toho sa domnieva, že 

rozsah vymedzenia povinných subjektov 

by sa mal rozšíriť na ostatných realitných 

maklérov s cieľom zabezpečiť, aby sa 

ustanovenia o povinnej starostlivosti vo 

vzťahu ku klientovi uplatňovali rovnako na 

regulovaných aj v súčasnosti 

neregulovaných aktérov; žiada o 

harmonizáciu povinnej starostlivosti vo 

vzťahu ku klientovi na úrovni EÚ, pričom 

sa zabezpečí jej primeraná forma s cieľom 

zaručiť jej súlad; 

87. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 

presadzovanie kontrol povinnej 

starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 

s cieľom zabezpečiť vykonávanie riadneho 

posudzovania rizík spojených s profilom 

klienta; zdôrazňuje, že povinná 

starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, hoci 

aj externe zabezpečovaná, by mala patriť 

do zodpovednosti povinných subjektov; 

žiada, aby táto povinnosť bola jasná a aby 

boli možné sankcie v prípade nedbanlivosti 

alebo konfliktov záujmov v prípadoch 

zverenia výkonu činností externým 

subjektom; vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh s cieľom zakázať 

povinným subjektom v zmysle smernice 

2015/849 externé zabezpečovanie svojej 

povinnej starostlivosti vo vzťahu ku 

klientovi treťou stranou; okrem toho sa 

domnieva, že rozsah vymedzenia 

povinných subjektov by sa mal rozšíriť na 

ostatných realitných maklérov s cieľom 

zabezpečiť, aby sa ustanovenia o povinnej 

starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 

uplatňovali rovnako na regulovaných aj v 

súčasnosti neregulovaných aktérov; žiada o 

harmonizáciu povinnej starostlivosti vo 

vzťahu ku klientovi na úrovni EÚ, pričom 
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sa zabezpečí jej primeraná forma s cieľom 

zaručiť jej súlad; 

Or. en 

 

 


