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6.12.2017 B8-0660/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 3 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyzýva členské štáty, aby v 

súvislosti s oznámenými prípadmi prania 

špinavých peňazí a so správami o 

podozrivých transakciách prijali opatrenia 

s cieľom uskutočniť náležité vyšetrovanie 

hneď, ako príslušné orgány dostanú 

informácie; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 3 b (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 3b. pripomína rámec EÚ pre 

oznámenia o podozrivej transakcii a 

zdôrazňuje potrebu užšej medzinárodnej 

spolupráce medzi finančnými 

spravodajskými jednotkami z EÚ a z 

krajín mimo EÚ; okrem toho žiada, aby 

európske orgány, najmä Europol a 

Eurojust, mali v prípadoch prania 

špinavých peňazí väčšie vyšetrovacie 

právomoci; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 3 c (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 3c. pripomína, že riadne overovanie 

toho, kto sú koneční skutoční vlastníci, je 

nevyhnutné na zamedzenie tomu, aby sa 

schránkové spoločnosti nevyužívali na 

pranie peňazí (ako sa ukázalo v prípade 

tzv. azerbajdžanskej práčovne); zároveň 

vyzýva na účinné vykonávanie a 

presadzovanie európskej smernice o boji 

proti praniu špinavých peňazí; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 4 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyzýva všetky jurisdikcie, ktoré 

transponovali alebo budú transponovať 

odporúčania OECD proti narúšaniu 

základu dane a presunu ziskov do 

vnútroštátneho práva, aby dodržiavali 

nielen znenie, ale aj ducha odporúčaní; 

pripomína, že transparentnosť je 

dôležitým nástrojom na boj proti daňovým 

únikom a najmä proti agresívnemu 

daňovému plánovaniu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 13 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva členské štáty, aby zakázali 

otváranie finančných účtov a vlastníctvo 

krycích spoločností v daňových rajoch 

štátnymi príslušníkmi bez trvalého pobytu 

a aby v prípade nedodržania predpisov 

uložili finančné sankcie vrátane vylúčenia 

spoločností z výziev EÚ a členských štátov 

na verejné obstarávanie; 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby vykonali posúdenie vplyvu, pokiaľ ide 

o možnosť povinnej registrácie alebo 

zákaz vlastníctva, vrátane skutočného 

vlastníctva, finančných účtov a 

schránkových spoločností štátnymi 

príslušníkmi členských štátov EÚ a 

spoločnosťami z EÚ v krajinách 

zahrnutých do zoznamu EÚ, v ktorom sú 

uvedené nespolupracujúce jurisdikcie, a 

do zoznamu EÚ, v ktorom sú uvedené 

krajiny so strategickými nedostatkami v 

režimoch boja proti praniu špinavých 

peňazí a financovaniu terorizmu, aby sa 

zabránilo daňovým únikom a daňovým 

podvodom; 

Or. en 



 

AM\1141447SK.docx  PE614.273v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.12.2017 B8-0660/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 15 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

15. odporúča, aby každý subjekt 

vytvárajúci štruktúru v daňových rajoch 

oznámil príslušným orgánom legitímne 

dôvody, ktoré ho viedli k tomuto 

rozhodnutiu, s cieľom zabezpečiť, aby sa 

účty v daňových rajoch nepoužívali na 

účely prania špinavých peňazí alebo 

daňových únikov; 

15. pripomína členským štátom 

význam zásady všeobecného pravidla proti 

zneužívaniu v oblasti daňovej politiky, a 

nabáda daňové orgány k tomu, aby túto 

zásadu dôsledne využívali s cieľom 

zamedziť vytváraniu štruktúr pre daňové 

podvody a daňové úniky; 

Or. en 



 

AM\1141447SK.docx  PE614.273v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.12.2017 B8-0660/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 26 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Radu, aby do konca roka 

2017 vypracovala podobný zoznam 

zahŕňajúci členské štáty EÚ, v ktorých 

existujú nespolupracujúce daňové 
jurisdikcie, aj keby išlo o regióny alebo iné 

administratívne štruktúry v rámci týchto 

členských štátov; 

26. vyzýva Komisiu, aby do konca 

roku 2018 predložila správu, v ktorej 

posúdi daňové režimy členských štátov a 

ich závislé jurisdikcie, regióny alebo iné 

administratívne štruktúry, ktoré uľahčujú 

daňové úniky a daňové podvody a majú 

potenciálne škodlivý vplyv na jednotný 

trh; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 38 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

38. nabáda Komisiu a členské štáty, 

aby napredovali smerom k oveľa 

ambicióznejším reformám v oblasti 

zdaňovania s cieľom odstrániť daňovú 

súťaž medzi členskými štátmi; naliehavo 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 

riadili odporúčaniami nezávislej komisie 

pre reformu medzinárodného zdaňovania 

právnických osôb a aby sa dohodli na 

minimálnej účinnej sadzbe dane z príjmov 

právnických osôb, ako aj na politike 

poskytovania daňových úľav šetrne a iba 

na miestne náklady na podporu nových 

produktívnych investícií; ďalej odporúča, 

aby všetky členské štáty ukončili osobitné 

daňové zaobchádzanie so zahraničnými 

a/alebo veľkými spoločnosťami a 

jednotlivcami a uverejnili dohody, ktoré 

sú už v platnosti; 

38. nabáda Komisiu a členské štáty, 

aby napredovali smerom k oveľa 

ambicióznejším reformám v oblasti 

zdaňovania; naliehavo vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby posúdili všetky dostupné 

nástroje na boj proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam a agresívnemu 

daňovému plánovaniu, a to vrátane 

možnosti zavedenia minimálnej sadzby 

dane v určitých oblastiach; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 58 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

58. so znepokojením konštatuje, že 

jedným z najškodlivejších a najznámejších 

systémov na vyhýbanie sa daňovým 

únikom v EÚ, tzv. dvojitá írska štruktúra, 

môže naďalej fungovať aj po dátume 

vyradenia v roku 2020 prostredníctvom 

ustanovení v rámci mnohých zmlúv o 

zamedzení dvojitého zdanenia medzi 

Írskom a ostatnými krajinami vrátane 

daňových rajov; vyzýva írsku vládu, aby 

preskúmala svoju sieť zmlúv o zamedzení 

dvojitého zdanenia s cieľom odstrániť 

tieto ustanovenia; 

58. poznamenáva jeden príklad 

schémy vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam v EÚ, tzv. dvojitú írsku 

štruktúru, ktorá sa do roku 2020 postupne 

zruší; vyzýva všetky členské štáty, aby 

kontrolovali svoje dohody o zamedzení 

dvojitého zdanenia s cieľom zabezpečiť, 

aby sa daňové rozdiely nevyužívali na 

vyhýbanie sa daňovej povinnosti; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 78 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

78. zdôrazňuje, že právny rámec EÚ 

pre ustanovenia smernice o boji proti 

praniu špinavých peňazí by mal takisto 

celkom zakázať akcie na doručiteľa 

vzhľadom na skutočnosť, že ide o nástroj 

na anonymné prijímanie, držbu a prevod 

nelegálnych peňazí a veľmi užitočný 

nástroj na vytváranie medzinárodných 

systémov prania špinavých peňazí; 

poznamenáva, že umožňujú systém, ktorý 

je neprehľadnejší než tie, ktoré sa 

uplatňujú v notoricky známych daňových 

rajoch, ako je napríklad Panama, 

Kajmanské ostrovy, Dominikánska 

republika a Lichtenštajnsko; 

78. zdôrazňuje, že právny rámec štvrtej 

smernice o boji proti praniu špinavých 

peňazí v plnej miere zakazuje anonymné 

akcie na doručiteľa, ktoré, pokiaľ nie sú 

riadne zaregistrované, sa ukázali ako 

užitočný nástroj na vytváranie 

medzinárodných systémov prania 

špinavých peňazí; vyzýva členské štáty, 

aby riadne vykonávali a presadzovali 

štvrtú smernica o boji proti praniu 

špinavých peňazí, ktorá nadobudla 

účinnosť 26. júna 2017; vyzýva Komisiu, 

aby monitorovala riadnu transpozíciu a 

riadne vykonávanie smernice; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 127 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

127. požaduje, aby sa 

sprostredkovateľom so sídlom v EÚ 

zakázala priama a nepriama činnosť 

v krajinách zaradených na európske 

čierne zoznamy ako daňové raje alebo 

krajiny s vysokým rizikom toho, že ide 

o krajiny, v ktorých sa perú špinavé 

peniaze; 

127. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

opatrenia, ktoré by sprostredkovateľov so 

sídlom v EÚ odrádzali od pôsobenia v 

jurisdikciách zahrnutých do zoznamu EÚ 

, v ktorom sú uvedené nespolupracujúce 

daňové jurisdikcie, a do zoznamu EÚ, v 

ktorom sú uvedené krajiny so 

strategickými nedostatkami v režimoch 

boja proti praniu špinavých peňazí a 

financovaniu terorizmu, napríklad tak, že 

by boli vylúčení z výziev na predkladanie 

návrhov v rámci verejného obstarávania; 

ďalej vyzýva Komisiu, aby vykonala 

posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o možnosť 

zakázať sprostredkovateľom so sídlom v 

EÚ pôsobiť v jurisdikciách zahrnutých do 

zoznamu EÚ, v ktorom sú uvedené 

nespolupracujúce daňové jurisdikcie, a do 

zoznamu EÚ, v ktorom sú uvedené krajiny 

so strategickými nedostatkami v režimoch 

boja proti praniu špinavých peňazí a 

financovaniu terorizmu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 150 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 150a. vyzýva Komisiu, aby posúdila, do 

akej miery sa slobodné prístavy (tzv. 

freeporty) a udeľovanie licencií plavidlám 

môžu zneužívať na účely daňového úniku, 

a ak je to vhodné, aby predložila vhodný 

návrh na zmiernenie takýchto rizík; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 160 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

160. vyzýva príslušné členské štáty, aby 

využili príležitosť vyplývajúcu z ich 

priamych vzťahov s príslušnými krajinami 

a prijali potrebné opatrenia s cieľom 

vyvíjať tlak na zámorské krajiny a územia 

(ZKÚ)1 a najvzdialenejšie regióny2, ktoré 

nedodržiavajú medzinárodné normy v 

oblasti daňovej spolupráce, 

transparentnosti a boja proti praniu 

špinavých peňazí; domnieva sa, že na 

týchto územiach by sa mala efektívne 

presadzovať povinnosť transparentnosti 

a primeranej starostlivosti vyžadovaná EÚ; 

160. vyzýva príslušné členské štáty, aby 

využili príležitosť, ktorú predstavujú ich 

priame vzťahy s príslušnými krajinami, a 

prijali potrebné opatrenia s cieľom vyvíjať 

tlak na zámorské krajiny a územia (ZKÚ)1a 

najvzdialenejšie regióny2, ktoré 

nedodržiavajú medzinárodné normy 

daňovej spolupráce, transparentnosti a boja 

proti praniu špinavých peňazí; domnieva 

sa, že na týchto územiach by sa mala 

efektívne presadzovať povinnosť 

transparentnosti a primeranej starostlivosti 

vyžadovaná EÚ; 

––––––––––– 

1  Grónsko, Nová Kaledónia a závislé územia, 

Francúzska Polynézia, francúzske južné 

a antarktické územia, ostrovy Wallis a Futuna, 

Mayotte, Saint Pierre a Miquelon, Aruba, 

Holandské Antily (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmanie 

ostrovy, Falklandské ostrovy, Južná Georgia 

a Južné Sandwichove ostrovy, Montserrat, 

Pitcairnove ostrovy, Svätá Helena a závislé územia, 

Britské antarktické územie, Britské 

indickooceánske územie, Ostrovy Turks a Caicos, 

Britské Panenské ostrovy a Bermudy. 

2Najvzdialenejšie regióny: Kanárske ostrovy, 

Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, 

Guadeloupe, Mayotte, Svätý Martin, Azorské 

––––––––––– 

1  Grónsko, Nová Kaledónia a závislé územia, 

Francúzska Polynézia, francúzske južné 

a antarktické územia, ostrovy Wallis a Futuna, 

Mayotte, Saint Pierre a Miquelon, Aruba, 

Holandské Antily (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmanie 

ostrovy, Falklandské ostrovy, Južná Georgia 

a Južné Sandwichove ostrovy, Montserrat, 

Pitcairnove ostrovy, Svätá Helena a závislé územia, 

Britské antarktické územie, Britské 

indickooceánske územie, Ostrovy Turks a Caicos, 

Britské Panenské ostrovy a Bermudy. 

2Najvzdialenejšie regióny: Kanárske ostrovy, 

Réunion, Francúzska Guyana, Martinik, 

Guadeloupe, Mayotte, Svätý Martin, Azorské 
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ostrovy a Madeira. ostrovy a Madeira. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 160 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 160a.  zdôrazňuje, že je dôležité jasne 

vymedziť pojmy „jurisdikcia v daňovom 

raji“, „zámorské krajiny“ a 

„najvzdialenejší región“, pretože každý z 

týchto pojmov sa vzťahuje na rôzne 

právne systémy, postupy a režimy; 

zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti 

všetkým formám daňových podvodov a 

daňových únikov bez ohľadu na to, kde k 

nim dochádza; konštatuje, že súčasné 

režimy v najvzdialenejších regiónoch 

uplatňujú právne predpisy Únie a sú v 

súlade s normami Únie a medzinárodnými 

normami, s ich osobitným postavením 

stanoveným v článku 349 ZFEÚ a 

potvrdeným rozsudkom Súdneho dvora 

Európskej únie vo veci č. C132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=SK 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=SK
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6.12.2017 B8-0660/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

v mene skupiny PPE 

 

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 201 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 201a. vyzýva politické skupiny 

Parlamentu, aby počas tohto volebného 

obdobia rozhodli o zriadení dočasného 

osobitného výboru, ktorý by nadviazal na 

prácu výboru PANA, a aby vyšetrili 

nedávne odhalenia v rámci Paradise 

Papers; 

Or. en 

 

 


