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ERRATUM 

k správe 

o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových 

únikov 

(2017/2013(INI)) 

Vyšetrovací výbor 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 

Spravodajca: Petr Ježek, Jeppe Kofod  

A8-0357/2017 

 

ZÁVERY 

Odôvodnenia AC a AD znejú: 

AC. keďže Komisia citovala odhady, podľa ktorých ročné straty na daňových príjmoch v 

dôsledku daňových únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti predstavuje najmenej 1 

bilión EUR len v rámci EÚ1; keďže to priamo ovplyvňuje rozpočty členských štátov i 

rozpočet EÚ;  

AD. keďže celková strata v rámci financovania rozvoja v rozvojových krajinách (t. j. stratené 

daňové príjmy a reinvestovaný zisk, ktoré sa strácajú ako zisk) predstavuje približne 

250 miliárd EUR ročne; 

(Vloženie oddeľovača odsekov) 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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Posledný odsek oddielu II. „Schôdze a služobné cesty výboru“ znie: 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

 

(Doplnenie poslednej ad-hoc služobnej cesty na Maltu) 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

 

 

V oddiele III. „Činnosti výboru“, pododdiel 1. Program vypočutí a služobných ciest, sa 

do tabuľky dopĺňa táto ad-hoc služobná cesta: 

 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

 

V oddiele III. „Činnosti výboru“, pododdiel 2. „Zoznam rečníkov (vypočutia a služobné 

cesty)“ je posledným riadkom v tabuľke riadok týkajúci sa vypočutia s členom Komisie 

Pierrom Moscovicim na tému „The Paradise Papers - What are they about and why are 

they relevant“ (Dokumenty o daňových rajoch - o čom sú a prečo sú dôležité) 

z 28. novembra 2017 

(Nasledujúci riadok týkajúci sa vypočutia s členkou Komisie Verou Jourovou na rovnakú 

tému by sa mal vypustiť, keďže sa toto vypočutie neuskutočnilo) 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


