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6.12.2017 B8-0660/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

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 55 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 55a. vyzýva členské štáty, aby uložili 

prísne finančné sankcie všetkým 

neplatičom, či už ide o jednotlivcov alebo 

právnické osoby; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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 97 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

97. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 

posúdila dôsledky spojené s praním 

špinavých peňazí a daňovými trestnými 

činmi, medzi ktoré patria činnosti v oblasti 

elektronických hier, virtuálnych mien, 

kryptomien, technológií blockchain a 

fintech; ďalej vyzýva Komisiu, aby zvážila 

možné opatrenia vrátane právnych 

predpisov na vytvorenie regulačného 

rámca pre tieto činnosti s cieľom obmedziť 

nástroje na pranie špinavých peňazí; 

97. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 

posúdila dôsledky spojené s praním 

špinavých peňazí a daňovými trestnými 

činmi, medzi ktoré patria činnosti v oblasti 

elektronických hier, virtuálnych mien, 

kryptomien, technológií blockchain a 

fintech; ďalej vyzýva Komisiu, aby zvážila 

možné opatrenia vrátane právnych 

predpisov na vytvorenie regulačného 

rámca pre tieto činnosti s cieľom obmedziť 

nástroje na pranie špinavých peňazí, a to aj 

s ohľadom na potrebu identifikovať 

nákupcov kryptomien a takisto príjemcov 

platieb; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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 110 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 110a. pripomína, že finančné 

spravodajské jednotky musia byť 

informované o tom, či v prípade mešít a 

islamských centier, do ktorých sa 

prinášajú dary (hawala), existuje 

podozrenie z prania špinavých peňazí 

alebo v nich sú či boli spáchané trestné 

činy financovania terorizmu, alebo v nich 

došlo k pokusu o takéto trestné činy; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

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 128 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 128a. odporúča, aby sa zistila totožnosť 

tých, ktorí majú skutočnú kontrolu nad 

spoločnosťami sponzorujúcimi futbalové 

tímy a tímy v iných športových odvetviach; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

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 133 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

133. zdôrazňuje, že kontroly 

vnútroštátneho bankového dohľadu by mali 

mať takú úroveň systematických 

a náhodných kontrol, aby sa zabezpečilo 

plnohodnotné vykonávanie pravidiel boja 

proti praniu špinavých peňazí vo všetkých 

bankách; 

133. zdôrazňuje, že kontroly 

vnútroštátneho bankového dohľadu by mali 

mať takú úroveň systematických 

a náhodných kontrol, aby sa zabezpečilo 

plnohodnotné vykonávanie pravidiel boja 

proti praniu špinavých peňazí vo všetkých 

bankách, pričom berie na vedomie 

možnosť pozastavenia a/alebo zrušenia 

bankových licencií; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

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 137 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 137a. uznáva skutočnosť, že banky pod 

kontrolou Islamského štátu majú prístup 

do systému SWIFT, a sú teda schopné 

posielať finančné prostriedky do a v 

rámci EÚ prostredníctvom sietí, ktoré sa 

používajú na komerčné činnosti spojené s 

islamskými spoločenstvami (ako napr. 

mäsiarstva, etnické trhy atď.); žiada, aby 

sa Komisii, Rade a finančným 

spravodajským jednotkám sprístupnili 

všetky užitočné informácie o číslach 

zmrazených bankových účtov v členských 

štátoch a o sumách, ktoré sa na nich 

nachádzajú, vyplývajúce z vyšetrovaní 

financovania islamského terorizmu; 

Or. en 

 

 


