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2.3.2016 A8-0026/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

 49a. vyjadřuje znepokojení nad údaji 

organizace EURODAD o praní 

peněz, z nichž vyplývá, že největší riziko 

praní peněz hrozí v Lucembursku 

a Německu; vyzývá členské státy, aby 

v plném rozsahu ratifikovaly směrnici EU 

o boji proti praní peněz, což obnáší 

vytvoření veřejného rejstříku majetku 

společností, včetně majetku trustů; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

 56a. je znepokojen nedostatečnou 

transparentností financování velkých 

projektů infrastruktury; vyzývá Komisi, 

aby zvážila předložení návrhu, který 

stanoví povinné zveřejňování všech 

finančních zpráv a projektů, které se 

vztahují k velkým veřejným zakázkám, 

včetně dokumentace subdodavatelů; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56b. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 

veškerou dokumentaci, která se týká 

projektu vysokorychlostní železnice mezi 

Lyonem a Turínem, a informace o jeho 

financování; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 63a. žádá, aby postup výběru projektů pro 

financování jak v Unii, tak i mimo území 

Unie povinně zahrnoval předběžné 

hodnocení environmentální, hospodářské 

a sociální přidané hodnoty a aby výsledky 

těchto hodnocení a použitá kritéria byla 

zveřejňována a plně přístupná; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům 

2015/2128(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. naléhá na všechny příslušné instituce 

EU, aby uplatňovaly článek 5 odst. 3 

Úmluvy Světové zdravotnické organizace 

o kontrole tabáku v souladu s 

doporučeními uvedenými v pokynech k 

úmluvě; naléhavě žádá Komisi, aby 

okamžitě zveřejnila posouzení dohod s 

tabákovými společnostmi a posouzení 

dopadu na provádění Rámcové úmluvy 

Světové zdravotnické organizace o 

kontrole tabáku; 

69. naléhá na všechny příslušné instituce 

EU, aby uplatňovaly článek 5 odst. 3 

Úmluvy Světové zdravotnické organizace 

o kontrole tabáku v souladu s 

doporučeními uvedenými v pokynech k 

úmluvě; naléhavě žádá Komisi, aby 

okamžitě zveřejnila posouzení dohod s 

tabákovými společnostmi a posouzení 

dopadu na provádění Rámcové úmluvy 

Světové zdravotnické organizace o 

kontrole tabáku; vyzývá Komisi, aby 

zajistila plnou transparentnost dohod 

s tabákovými společnostmi a případně 

jejich transparentní obnovování, a naléhá 

na členské státy, aby pravidelně podávaly 

zprávy o výdajích vzniklých v souvislosti 

s prostředky, které obdržely uzavřením 

těchto dohod; 

Or. en 

 

 


