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2.3.2016 A8-0026/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. vyjadruje znepokojenie nad údajmi 

siete Eurodad o praní špinavých peňazí, 

na základe ktorých hrozí najväčšie riziko 

takéhoto prania v Luxembursku a 

Nemecku; vyzýva členské štáty, aby v 

plnom rozsahu ratifikovali smernicu EÚ 

o boji proti praniu špinavých peňazí, čo 

znamená, že vytvoria verejný register 

majetku spoločností vrátane majetku 

trustov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

financovanie veľkých projektov v oblasti 

infraštruktúry nie je plne transparentné; 

vyzýva Komisiu, aby zvážila predloženie 

návrhu, ktorý by stanovil povinnosť 

zverejňovať všetky finančné správy 

a projekty týkajúce sa významných 

verejných stavebných prác vrátane 

dokumentácie o subdodávateľoch; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56b. žiada Komisiu, aby zverejnila všetku 

dokumentáciu týkajúcu sa projektu 

vysokorýchlostnej železnice medzi 

Lyonom a Turínom a jeho financovania; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 63a. žiada, aby sa do procesu výberu 

projektov na financovanie v rámci Únie i 

mimo nej povinne zahrnuli posúdenia ex 

ante, pokiaľ ide o pridanú hodnotu z 

environmentálneho, hospodárskeho a zo 

sociálneho hľadiska, a aby výsledky 

týchto posúdení a použité ukazovatele boli 

zverejnené a plne prístupné; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2014 

2015/2128(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. naliehavo žiada všetky príslušné 

inštitúcie EÚ, aby uplatňovali článok 5 

ods. 3 Rámcového dohovoru Svetovej 

zdravotníckej organizácie o kontrole 

tabaku (RDKT) v súlade s odporúčaniami 

obsiahnutými v usmerneniach k nemu; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

bezodkladne zverejnila posúdenie dohôd 

s tabakovými spoločnosťami a posúdenie 

vplyvu týkajúce sa uplatňovania RDKT; 

69. naliehavo žiada všetky príslušné 

inštitúcie EÚ, aby uplatňovali článok 5 

ods. 3 Rámcového dohovoru Svetovej 

zdravotníckej organizácie o kontrole 

tabaku (RDKT) v súlade s odporúčaniami 

obsiahnutými v usmerneniach k nemu; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

bezodkladne zverejnila posúdenie dohôd 

s tabakovými spoločnosťami a posúdenie 

vplyvu týkajúce sa uplatňovania RDKT; 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú 

transparentnosť, čo sa týka dohôd o 

tabaku a ich prípadného obnovenia, a 

naliehavo žiada členské štáty, aby 

pravidelne podávali správy o výdavkoch 

vzniknutých v súvislosti s finančnými 

prostriedkami, ktoré získali v dôsledku 

takýchto dohôd; 

Or. en 

 

 


