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ZÁVĚRY 

o vyšetřování praní peněz, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem 

 

Zpráva o vyšetřování praní peněz, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem 

 

– s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 116 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 95/167/ES, 

Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu 

vyšetřovacího práva Evropského parlamentu1, 

– s ohledem na své rozhodnutí (EU) 2016/1021 ze dne 8. června 2016 o zřízení 

vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu 

při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se 

daňovým povinnostem a daňovými úniky, a o jeho působnosti, početním složení a délce 

mandátu2, 

– s ohledem na odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) 

týkající se využívání exteritoriálních společností, která vešla ve známost jako „Panama 

Papers“, 

– s ohledem na rezoluci Organizace spojených národů o akčním programu z Addis 

Abeby, která byla přijata jejím Valným shromážděním dne 27. července 2015, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 

2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu3, 

– s ohledem na směrnici Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví 

prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se 

jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené 

postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti 

vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře4, 

– s ohledem na akční plán Komise pro posílení boje proti financování terorismu z února 

2016, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 

2015 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

a kterou se ruší směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice 

Komise 2006/70/ES5, 

                                                 
1 Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0253. 
3 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15. 
4 Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29. 
5 Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73. 
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– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 

2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 

úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 

směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES1, 

– s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS2, 

– s ohledem na směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 

daní3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 

2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic 

Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS4, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. 

dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a 

o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES5, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 

2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních 

a konsolidovaných účetních závěrek6, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 

2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních 

a podnikových rejstříků7, 

– s ohledem na doporučení Komise 2012/771/EU ze dne 6. prosince 2012 týkající se 

opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné 

správy v oblasti daní8, a na doporučení Komise 2012/772/EU ze dne 6. prosince 2012 

o agresivním daňovém plánování9, 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 201510 a ze dne 6. července 201611 

o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení Komisi 

o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politiky v oblasti daně 

                                                 
1 Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338. 
2 Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1. 
3 Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1. 
4 Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87. 
5 Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77. 
6 Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 196. 
7 Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 1. 
8 Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 37. 
9 Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 41. 
10 Přijaté texty, P8_TA(2015)0408. 
11 Přijaté texty, P8_TA(2016)0310. 
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z příjmu právnických osob v Unii1, 

– s ohledem na mapování a analýzu nedostatků, pokud jde o pravomoci a překážky 

získávání a výměny informací v rámci platformy finančních zpravodajských jednotek 

EU, ze dne 15. prosince 2016, 

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu ze dne 16. května 2005 

(Varšavská úmluva), 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. ledna 2016 

nazvané Vnější strategie pro efektivní zdanění (COM(2016)0024),  

– s ohledem na zprávu parlamentních výborů, a to Hospodářského a měnového výboru a 

Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 2 ze dne 7. března 2017 o 

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 

2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování 

terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016) 0450 – C8-0265/2016 – 

2016/0208(COD)), 

– s ohledem na zprávu OECD nazvanou „Zlepšování spolupráce mezi daňovými orgány a 

orgány pro boj proti praní peněz: zpřístupnění informací získaných finančními 

zpravodajskými jednotkami orgánům daňové správy pro trestněprávní a občanskoprávní 

účely“, která byla uveřejněna dne 18. září 2015, 

– s ohledem na závěrečnou zprávu z února 2013 z projektu ECOLEF nazvaného „Právní a 

ekonomická účinnost politiky boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu“ 

a financovaného GŘ Komise pro vnitřní věci (JLS/2009/ISEC/AG/087),  

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 

2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících 

zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (návrh zpráv 

rozčleněných podle jednotlivých zemí), 

– s ohledem na Evropskou komisí předložený návrh směrnice Rady, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 

daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017) 

0335), 

– s ohledem na návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických 

osob, který předložila Komise (COM(2016) 0685), 

– s ohledem na návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB), který předložila Komise (COM(2016)0683),   

– s ohledem na mnohostrannou úmluvu OECD z června 2017 o zavádění opatření k boji 

proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám, 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0457. 
2 A8-0056/2017. 
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– s ohledem na publikaci OSN ze dne 15. ledna 2015 o nezákonných finančních tocích, 

lidských právech a Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 vypracovanou 

nezávislým odborníkem pro dopady zahraničního dluhu a jiných mezinárodních 

finančních závazků států na plné uplatňování všech lidských práv, zvláště pak 

hospodářských, sociálních a kulturních, 

– s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN Magdaleny Sepúlvedy Carmonové o 

extrémní chudobě a lidských právech, která byla zveřejněna dne 22. května 2014, 

– s ohledem na článek 198 jednacího řádu Evropského parlamentu, 

A. vzhledem k tomu, že Parlament dne 8. června 2016 rozhodl o zřízení vyšetřovacího 

výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie (PANA) v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním 

se daňovým povinnostem a daňovými úniky; 

B. vzhledem k tomu, že „porušení právních předpisů“ představuje existenci protiprávního 

jednání, a sice skutku nebo opomenutí porušujících právní předpisy ze strany orgánů či 

institucí Unie nebo členského státu při provádění právních předpisů Unie; 

 

C. vzhledem k tomu, že „nesprávným úředním postupem“ se rozumí nedostatečný či 

nefunkční úřední postup, jenž například nastane, jestliže orgán nerespektuje zásady 

řádné správy, a k tomu, že k příkladům nesprávného úředního postupu patří správní 

pochybení a opomenutí, zneužívání moci, dávání nebo přijímání úplatků, 

nespravedlnost, nezákonné postupy, poruchy nebo nezpůsobilost, diskriminace, 

neodůvodněné průtahy, neposkytnutí informací, nedbalost a další nedostatky, jež 

ukazují na selhání při uplatňování právních předpisů Unie ve všech oblastech, na které 

se tyto právní předpisy vztahují; 

 

D. vzhledem k tomu, že „praní peněz“ zahrnuje zakrývání nezákonného původu peněz, a to 

i prostřednictvím mezinárodních zločineckých sítí, s cílem zatajit původ nezákonně 

získaných výnosů a vzbudit zdání, že dotčené prostředky byly nabyty v souladu se 

zákonem; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy jsou známé jako predikativní trestné 

činy a podle doporučení Finančního akčního výboru (FATF) z roku 2012 a čtvrté 

směrnice o boji proti praní peněz použitelné ode dne 26. června 2017 zahrnují daňové 

trestné činy;  

E. vzhledem k tomu, že Evropský program pro bezpečnost z dubna 2015 upozornil, že je 

třeba řešit problém propojení mezi terorismem a organizovanou trestnou činností, a 

zdůraznil, že organizovaná trestná činnost podporuje terorismus nejrůznějšími způsoby, 

mimo jiné dodáváním zbraní, jeho financováním z výnosů obchodování s omamnými 

látkami a infiltrací finančních trhů; 

F. vzhledem k tomu, že byl ustaven výbor pro zveřejnění dokumentů zvaných Panama 

Papers; vzhledem k tomu že případ Panama Papers představuje doposud největší únik 

informací v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a 

daňovými úniky; vzhledem k tomu, že 2,6 TB důvěrných informací, které unikly 

z právnické firmy a licencované svěřenské společnosti Mossack Fonseca, obsahovalo 

11,5 milionu dokumentů a objemem dat přesahovalo Wikileaks (2010), Offshore Leaks 

(2013), Luxleaks (2014) i Swissleaks (2015) dohromady; 
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G.  vzhledem k tomu, že zveřejnění Panama Papers bylo výsledkem důkladné investigativní 

práce, kterou odvedli novináři ze 107 novinářských organizací v 80 zemí sdružení v 

Mezinárodním konsorciu investigativních novinářů, kteří analyzovali dokumenty s 

podrobnými údaji o činnosti Mossack Fonseca za pomoci nejmodernějšího softwaru na 

zpracování velkého množství uniklých dat;  

H. vzhledem k tomu, že případ Panama Papers ukazuje, jak důležité jsou ve fungujících 

demokraciích nezávislé sdělovací prostředky, investigativní žurnalistika a činnost 

oznamovatelů, kterou Evropský parlament podporuje jako cenný zdroj informací a 

nepostradatelný prvek prosazování morální integrity, transparentnosti a odpovědnosti ve 

veřejných i soukromých institucích;  

I. vzhledem k tomu, že práci oznamovatelů týkající se finančních zájmů Unie lze 

charakterizovat jako odhalování nebo ohlašování nekalých praktik, mezi něž patří mimo 

jiné korupce, podvody, střety zájmů, daňové úniky a vyhýbání se daňovým 

povinnostem, praní peněz, infiltrace organizovanou trestnou činností a činy zaměřené 

na utajování výše uvedených praktik; 

J. vzhledem k tomu, že oznamovatelé odhalující informace o praktikách, které mohou 

ohrožovat nebo poškozovat veřejné zájmy, jednají na základě své svobody projevu a 

svobody informací, tedy svobod zakotvených v Listině základních práv EU, a vedeni 

silným pocitem odpovědnosti a občanskou morálkou; vzhledem k tomu, že 

oznamovatelé často riskují svou osobní bezpečnost, jejíž ochrana je zakotvena v článku 

6 Listiny základních práv; 

K. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit, aby jakékoli způsoby odvety namířené proti 

oznamovatelům byly náležitě trestány, neboť podle OECD více než třetina organizací, 

které mají zavedený určitý mechanismus oznamování, nemá žádná psaná pravidla pro 

ochranu oznamovatelů před postihy nebo tato pravidla nezná; 

L. vzhledem k tomu, že Komise například ve svém sdělení ze dne 5. července 2016 uvádí, 

že ochrana oznamovatelů ve veřejném i soukromém sektoru pomáhá řešit špatnou 

správu a nesrovnalosti, včetně přeshraniční korupce, a zdůrazňuje, že tyto fenomény 

připravují evropské daňové orgány o zákonné daňové příjmy; 

M. vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit, že většina společností i soukromých osob 

dodržuje zákon; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu je zcela zásadní, aby nezákonné 

činnosti byly odhalovány a mezery v právních předpisech zaplňovány, avšak bez 

vytváření zbytečných zátěží pro daňové poplatníky dodržující zákon; 

N. vzhledem k tomu, že uniklá data zveřejněná v Panama Papers obsahovala důvěrné 

záznamy o 213 634 offshorových společnostech společně se jmény dvanácti stávajících 

i někdejších hlav států, téměř 200 politiků z celého světa a řady veřejně známých 

osobností z různých oborů; vzhledem k tomu, že právnická firma Mossack Fonseca 

zakládala a spravovala tyto offshorové společnosti mezi lety 1970 až 2015, přičemž 

v době úniku dat bylo 55 728 těchto subjektů stále aktivních; vzhledem k tomu, že 

převážná většina stále aktivních subjektů – přibližně 90 % – měla sídlo na Britských 

Panenských ostrovech, v Panamě nebo na Seychelách; 

O. vzhledem k tomu, že jedna čtvrtina celkového objemu světových přímých zahraničních 
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investic se nachází ve dvou členských státech EU, v Nizozemsku a v Lucembursku1a1; 

vzhledem k tomu, že podle dostupných statistických údajů je Nizozemsko členským 

státem, ve kterém je z celé EU vůbec nejvyšší počet společností typu poštovní schránka; 

P. vzhledem k tomu, že právnická firma Mossack Fonseca, jejíž podíl na trhu v oblasti 

utajených offshorových struktur činí přibližně 5 % až 10 % a zahrnuje subjekty v 21 

jurisdikcích2 není největší firmou působící v oblasti utajených offshorových struktur; 

vzhledem k tomu, že případ Panama Papers může tedy být jen špičkou ledovce; 

Q.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Europolu by Panama Papers představovaly pouze 

0,6 % všech každoročně zaznamenaných případů praní peněz;  

R. vzhledem k tomu, že výbor PANA svolával schůzky, pořádal pracovní cesty ke zjištění 

faktů a zadal vypracování studií, aby důkladněji vyšetřil postupy popsané v 

dokumentech zveřejněných v případu Panama Papers3; 

S. vzhledem k tomu, že daňové podvody a daňové úniky představují nezákonnou činnost 

spočívající v neplnění daňových povinností, zatímco vyhýbání se daňovým 

povinnostem je nepatřičný nebo pochybný způsob využívání daňového systému za 

účelem snížení daňových povinností či zbavení se nutnosti jejich plnění, přičemž je 

často porušován přinejmenším duch zákona, jímž se údajně řídí4; vzhledem k tomu, že 

agresivní daňové plánování je vnímáno jako plánování, které využívá formálních detailů 

určitého daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými systémy za 

účelem snížení daňové povinnosti; vzhledem k tomu, že Panama Papers odhalily celou 

řadu případů využívání exteritoriálních společností za účelem záměrného vyhýbání se 

daňovým povinnostem, daňových úniků či praní peněz; vzhledem k tomu, že podle 

judikatury Soudního dvora Evropské unie5 týkající se zásady zakazující zneužívání 

práva v oblasti zdanění nesmí státní příslušníci členských států vyvíjet nepatřičnou nebo 

podvodnou snahu za účelem získání výhody na základě ustanovení práva EU; vzhledem 

k tomu, že některé členské státy pojem zneužívání práva v daňových záležitostech 

uplatňují6;  

T. vzhledem k tomu, že v důsledku úniku dat v posledních letech výrazně vzrostlo 

povědomí o praní peněz, daňových únicích, daňových podvodech a korupci a že se tyto 

problémy staly předmětem pozornosti mezinárodní politiky a vyvolávají značné 

znepokojení mezi občany EU; 

U. vzhledem k tomu, že účinné řešení těchto problémů vyžaduje větší politickou 

soudržnost mezi daňovými politikami a dalšími formami hospodářského sbližování, 

jako jsou obchodní politiky a smlouvy o rozhodčích řízeních v oblasti investic; 

V. vzhledem k tomu, že nepřiznané a nezdaněné příjmy snižují daňové příjmy členských 

                                                 
1 Viz: Eurodad, „Fifty shades of tax dodging“ (Padesát odstínů krácení daní), Brusel, říjen 2015, s. 19. 
2 Viz: Willem Pieter de Groen, „Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama 

Papers“ (Úloha poradců a zprostředkovatelů v režimech, které byly odhaleny v případu Panama Papers), 

Centrum pro evropská politická studia, duben 2017. 
3 Úplný seznam činností, včetně jmen řečníků, viz část II této zprávy, která zahrnuje zprávy delegací vyslaných 

na Kypr, do Portugalska, na Maltu, do Spojených států, Spojeného království, Lucemburska a Švýcarska. 
4 OECD (2017), „Glossary of Tax Terms“ (Slovníček daňových pojmů), Paříž: OECD. 
5 C-255/02 – Halifax a další, Soudní dvůr EU, 21. února 2006; C-196/04 – Cadbury Schweppes a Cadbury 

Schweppes Overseas, Soudní dvůr EU, 12. září 2006. 
6 Zejména Francie Itálie, Německo, Polsko a Nizozemsko. 
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států a ohrožují stabilitu finančního systému1; vzhledem k tomu, že daňové úniky a 

vyhýbání se daňovým povinnostem vytvářejí nespravedlivou hospodářskou soutěž 

postihující zejména malé a střední podniky, jakož i velké společnosti, které nevyužívají 

složitých struktur; vzhledem k tomu, že praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem 

a daňové úniky oslabují spravedlivé rozdělení daňových příjmů v členských státech, a 

narušují tak hospodářskou soutěž na vnitřním trhu; vzhledem k tomu, že hromadné 

vyhýbání se daňovým povinnostem jednotlivci a podniky s vysokým čistým jměním 

nejenže poškozuje běžné daňové poplatníky, veřejné finance a sociální výdaje, ale 

rovněž ohrožuje řádnou správu věcí veřejných, makroekonomickou stabilitu, sociální 

soudržnost a důvěru veřejnosti v instituce;  

W. vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z hlavních zdrojů příjmů 

členských států a podle dostupných údajů činí celkový rozdíl mezi odhadovanou výší 

příjmů z DPH a skutečně vybranou částkou 159,5 miliardy EUR (tzv. mezera v DPH); 

X. vzhledem k tomu, že kdyby vnitrostátní orgány měly k dispozici peníze, o které přišly 

v důsledku daňových ztrát souvisejících s Panama Papers, byly by mohly podpořit vznik 

1,5 milionu pracovních míst v celé Evropě1a2; 

Y. vzhledem k tomu, že orgány veřejné moci jsou odpovědné za právní rámec a kontrolní 

rámec, stejně jako za zdanění; vzhledem k tomu, že prostřednictvím regulace, 

obchodních rejstříků, daňového práva a dohledu se tyto orgány významně podílí na 

existenci daňových rájů a offshorových finančních centrech; vzhledem k tomu, že tato 

centra mohou fungovat, pouze pokud pro ně vlády vytvoří potřebné podmínky; 

Z. vzhledem k tomu, že offshorové struktury nabízející preferenční režimy by nemohly 

existovat bez poskytovatelů služeb a prostředníků, jako jsou banky, účetní firmy, daňoví 

poradci, správci majetku či právníci, a to jak v daňových rájích, tak i v jiných 

jurisdikcích;  

AA. vzhledem k tomu, že některé vlády a jurisdikce, a to i v EU, se specializují na vytváření 

preferenčních daňových režimů nebo se zabývají vytvářením takových režimů, které 

narušují hospodářskou soutěž ku prospěchu nadnárodních společností a jednotlivců s 

velkým čistým jměním, kteří v těchto jurisdikcích ani nemají žádnou ekonomickou 

podstatu, ale jsou pouze zastupovány krycími společnostmi;  

AB. vzhledem k tomu, že na rozdíl od LuxLeaks může vést údajné zapojení politicky 

činných osob do potenciálně nezákonných činností odhalených díky Panama Papers k 

situaci, kdy některé vlády nebudou ochotny takové případy náležitě vyšetřit; vzhledem 

k tomu, že některé země mimo EU, které tolerují nízkou míru transparentnosti a u nichž 

existuje podezření z korupce vládních úředníků, nemají zájem přijímat v reakci na 

                                                 
1 Viz například Anna Meyendorff, „Designing financial systems in transition economies: strategies for reform in 

Central and Eastern Europe“ (Budování finančních systémů v přechodových ekonomikách: reformní strategie 

pro střední a východní Evropu), 2002, s. 102, která udává jako příklad Rusko; nebo: Keith Blackburn, Niloy 

Bose a Salvatore Capasso, „Tax evasion, the underground economy and financial development“ (Daňové úniky, 

černá ekonomika a finanční rozvoj), 2012: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016726811200128X. 
2 Studie vypracovaná pro výbor PANA, „The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the 

Economy and Finances of a Sample of Member States“, (Dopady daňových režimů odhalených díky Panama 

Papers na hospodářství a finance vybraných členských států). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016726811200128X
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informace odhalené v Panama papers žádná opatření; 

AC. vzhledem k tomu, že Komise cituje odhady, podle nichž roční ztráty příjmů z důvodu 

daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem dosahují jen v samotné EU 

nejméně jednoho bilionu EUR1; vzhledem k tomu, že tato skutečnost má přímý dopad 

na rozpočty členských států i na rozpočet EU; AD. vzhledem k tomu, že celková 

„ztráta prostředků na financování rozvoje“ v rozvojových zemích (tj. ztracené příjmy 

z daní a opětovně investované výnosy, které představují ztrátu na zisku) činí každoročně 

zhruba 250 miliard EUR; 

AE. vzhledem k tomu, že od roku 2014 nebyl objasněn původ nejméně 7,6 bilionu USD 

z celkových 95,5 bilionu USD celkového soukromého finančního jmění; vzhledem 

k tomu, že 8 % soukromého finančního jmění se nachází v offshorových centrech, 

v důsledku čehož celosvětové ztráty příjmů z daní ročně dosahují 190 miliard USD; 

vzhledem k tomu, že 2,6 bilionu USD soukromého finančního jmění v Evropě se 

nachází v offshorových centrech, což má za následek roční ztrátu příjmů ve výši 78 

miliard USD2; 

AF. vzhledem k tomu, že v roce 2011 způsobily daňové úniky a vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany velkých společností podle odhadů celosvětově ztrátu ve výši 3,1 

bilionu USD3; 

AG. vzhledem k tomu, že jeden z nejvíce sledovaných případů praní peněz mezinárodních 

rozměrů odhalil ruský právník Sergej Magnický a že tento případě se stal předmětem 

různých vyšetřování pro praní peněz v členských státech EU i v dalších zemích světa; 

AH. vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy vyzvalo ke zlepšení 

mezinárodní spolupráce při vyšetřování „finanční stopy“ prostředků pocházejících 

z podvodně vrácených daní, na něž upozornil pan Magnický; vzhledem k tomu, že 

pachatelé zločinu spáchaného na Sergeji Magnickém a zločinu, který odhalil, ani osoby, 

které z těchto zločinů měly prospěch, unikají dosud spravedlnosti; 

AI. vzhledem k tomu, že rozsah mezinárodního praní peněz odpovídá celosvětově přibližně 

podílu 2 %–5 % HDP; vzhledem k tomu, že počet případů praní peněz se podle statistik 

agentury Eurojust zvyšuje4, a boj proti těmto trestným činům přesahujícím hranice států 

tak vyžaduje koordinovanou reakci mnoha jurisdikcí;  

AJ. vzhledem k tomu, že v první stovce zemí řazených podle rozsahu bankovního tajemství 

se nachází množství členských států EU a zámořských zemí a území5; vzhledem k 

tomu, že Lucembursko figuruje na 6. místě a Německo na 8. místě; 

AK. vzhledem k tomu, že Panama Papers zdokumentovaly a zveřejnily systematické užívání 

nezákonných postupů, jako je antedatování dokumentů, a odhalily do očí bijící 

přehlížení základní náležité péče, a to i v případě externě zajišťovaných činností, ze 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 
2 Viz: Gabriel Zucman, „The Hidden Wealth of Nations – The Scourge of Tax Havens“ (Skryté bohatství národů 

– Pohroma jménem „daňové ráje“), University of California, 2015. 
3 Tax Justice Network, listopad 2011. 
4 V roce 2012 to bylo 148 případů praní peněz, v roce 2013 pak 202, v roce 2014 221 a v roce 2015 285 případů. 
5 Index finančního tajemství za rok 2015, Tax Justice Network. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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strany dotčených právníků, správců majetku a dalších zprostředkovatelů, o čemž svědčí 

například udržování obchodních vztahů se společnostmi, jejichž určení ředitelé 

zastupovali až 1 000 společností typu poštovní schránka nebo byli v té době už několik 

let mrtví;  

AL. vzhledem k tomu, že Panama Papers odhalují i evidentní nečinnost vlád, parlamentů a 

vnitrostátních a evropských orgánů, pokud jde o přijímání zákonů a vymáhání kontrol 

zaměřených na praní peněz a daně, čímž páchání finanční trestné činnosti usnadňují; 

AM. vzhledem k tomu, že členské státy celkem zahájily nejméně 1 300 šetření, auditů a 

vyšetřování případů odhalených díky Panama Papers; vzhledem k tomu, že členské 

státy identifikovaly v souvislosti s Panama Papers více než 3 000 daňových poplatníků a 

společností sídlících v EU; vzhledem k tomu, že za posledních dvanáct měsíců 

vnitrostátní orgány tímto způsobem získaly zpět desítky milionů dolarů nebo eur na 

daních z kapitálu, který nebyl dříve přiznán1;  

AN. vzhledem k tomu, že Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zmiňuje 

ve své zprávě o Panama Papers akcie na majitele jako jeden ze způsobů, jak chránit 

anonymitu vlastníků společností, a ztížit tak zjištění jejich skutečných majitelů; 

vzhledem k tomu, že skutečné a konečné vlastnictví lze převádět z jednoho subjektu na 

jiný při zachování naprosté anonymity a bez jakéhokoli vysledovatelné stopy a další 

dokumentace; vzhledem k tomu, že prostřednictvím akcií na majitele může jednotlivá 

osoba nebo subjekt ovládat společnost a současně podnikat za použití veřejných 

prostředků;  

AO. vzhledem k tomu, že EU stojí v celosvětovém měřítku v čele boje proti praní peněz, 

daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; vzhledem 

k tomu, že v tomto směru musí jít ještě dále než mezinárodní normy a doporučení v této 

oblasti, aby zvýšila celosvětovou úroveň; 

1. Daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem  

1.1. Offshorové struktury 

1. konstatuje, že existují rozličné definice offshorových finančních center, daňových rájů, 

rájů bankovního tajemství, nespolupracujících daňových jurisdikcí nebo vysoce 

rizikových zemí, pokud jde o praní peněz; zdůrazňuje, že neexistence jednotných 

definic představuje jeden z hlavních faktorů, který brání přijetí odpovídajících a 

účinných právních předpisů pro boj s takovými jevy, jako je vyhýbání se daňovým 

povinnostem, daňové úniky a praní peněz;  

2. připomíná, že v závislosti na zvolené definici offshorových finančních center se jejich 

počet a objem offshorových finančních prostředků pohybuje v rozmezí od 1 do 21 

biliard dolarů2;  

                                                 
1 Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) 2017, „Where Are They Now? A Year Later, Mixed 

Fortunes For Panama Papers Line-Up“ (Kde jsou nyní? O rok později, střídavé úspěchy protagonistů aféry 

Panama Papers). 
2 Studie pro výbor PANA, „Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges“ 

(Offshorové činnosti a praní peněz: nedávná zjištění a výzvy), prof. dr. Brigitte Unger, Utrecht University 
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3. uznává, že offshorová finanční centra se obvykle vyznačují těmito rysy: 1) podnikáním, 

které se přednostně zaměřuje na nerezidenty; 2) nízkými nebo mírnými požadavky 

v oblasti dohledu a financí anebo minimálním uváděním informací; 3) existencí režimu 

nízkých (nespecifikovaných) nebo nulových daní1; 4) finančními systémy, které se 

vyznačují nepoměrem vnějších aktiv a pasiv ve vztahu k domácímu finančnímu 

zprostředkování; 5) existencí velmi konkrétních a omezených daňových výhod nebo 

určitých správních postupů poskytujících selektivní výhody pro daňové plánování; 

4. konstatuje, že také „svobodné přístavy“ představují offshorová centra umožňující praní 

peněz a nezdaněné obchodování s jinými ceninami; zdůrazňuje, že OECD zaujala 

kritické stanovisko ke svobodným přístavům, a to zejména poukazem na to, že tento typ 

skladovacích zařízení by mohl být využíván k praní peněz, neboť obchází mezinárodní 

transparentní pravidla;  

5. vítá skutečnost, že Komise a Skupina pro kodex chování v současnosti připravují 

společný seznam EU nespolupracujících daňových jurisdikcí;  

6.  vítá skutečnost, že Komise vypracovala a pravidelně aktualizuje seznam EU, na němž 

jsou uvedeny vysoce rizikové třetí země, jejichž režimy pro boj proti praní peněz a 

financování terorismu vykazují strategické nedostatky a představují tak riziko pro 

finanční systém Unie;  

7. bere na vědomí, že oba výše zmíněné seznamy se mohou překrývat, pokud jde o některé 

země, které jsou v nich uvedeny, i když mají odlišné cíle, odlišná kritéria, liší se 

v postupech sestavování a mají i odlišné důsledky; přesto je přesvědčen, že oba 

seznamy by se měly vzájemně doplňovat a že společně zajistí vysokou úroveň ochrany 

daňové základny členských států EU, integritu finančního systému EU a řádné 

fungování jednotného trhu;  

8. konstatuje, že projekty řízené Evropskou investiční bankou zahrnovaly i společnost 

Mossack Fonseca a že Komise v roce 2016 zastavila 18 projektů, čímž zabránila tomu, 

aby 1 miliarda EUR skončila v daňových rájích; 

9. se znepokojením poukazuje na vysokou korelaci mezi počtem krycích společností a 

daňových předpisů a určitých daňových jurisdikcí a členských států EU; 

1.2. Společný seznam EU nespolupracujících daňových jurisdikcí 

10. vítá skutečnost, že Rada hodlá do konce roku 2017 zavést „společný seznam EU 

nespolupracujících daňových jurisdikcí“, jehož cílem je řešit vnější rizika pro daňové 

základny členských států ze strany třetích zemí a jurisdikcí blízkých EU, které odmítají 

dodržovat mezinárodní daňové standardy řádné správy věcí veřejných; konstatuje 

nicméně, že proces předběžného hodnocení, který provádí a monitoruje Podskupina pro 

třetí země, jež je součástí Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků), není zcela 

transparentní a neumožňuje EP uplatňovat jeho kontrolní pravomoci; zdůrazňuje, že 

má-li být výše zmíněný seznam věrohodný a napomoci obnovení důvěry v opatření EU 

zaměřená na boj proti daňovým rájům, měl by být realistický a objektivní;  

                                                 
School of Economics, Nizozemsko, únor 2017. 
1  Unger, viz výše. 
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11. konstatuje, že záměrem tohoto seznamu1 je vytvořit společnou metodiku EU pro 

posuzování, screening a zařazování daňových jurisdikcí třetích zemí na seznam, což 

umožní členským státům určit jurisdikce, které se podílejí na vyhýbání se daňovým 

povinnostem a na daňových únicích2; konstatuje, že Skupina pro kodex chování 

(zdanění podniků) zrušila jasné uvedení „nulové sazby daně z příjmu právnických osob“ 

jako jednoho z kritérií pro definování daňového ráje a pro zařazení na takový seznam;  

12. vítá skutečnost, že v květnu 2016 Rada schválila navrhovaný postup zařazování 

jurisdikcí na seznam a požadovala dokončení seznamu EU do konce roku 2017; 

vyjadřuje politování nad nedostatečnou transparentností Skupiny pro kodex chování 

(zdanění podniků) v tomto procesu;  

1.3. Výměna informací  

13. připomíná, že společný standard pro oznamování OECD požaduje, aby jurisdikce 

získávaly od svých finančních institucí informace a automaticky je každoročně 

vyměňovaly s ostatními institucemi; vyjadřuje politování nad tím, že Spojené státy se 

k tomuto novému mezinárodnímu standardu nepřipojily; poukazuje na to, že společný 

standard pro oznamování má své slabiny, a vítá skutečnost, že OECD pracuje na jeho 

zdokonalení, aby byl účinnější; vyjadřuje politování nad tím, že tento společný standard 

pro oznamování bude v roce 2017 zaveden pouze v méně než polovině jurisdikcí, které 

se k tomu zavázaly;  

14. připomíná, že dne 15. února 2011 přijala Rada pro hospodářské a finanční věci 

(ECOFIN) směrnici Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení 

směrnice 77/799/EHS (směrnice DAC 1); připomíná, že v této směrnici je stanovena 

povinnost pro daňové správy členských států, aby na žádost poskytovaly informace 

týkající se daňových poplatníků z jiného členského státu i v případě, že tuto informaci 

má k dispozici pouze banka nebo jiná finanční instituce; konstatuje, že dne 1. ledna 

2013 vstoupily v platnost vnitrostátní právní a správní předpisy, kterými se provádí tato 

směrnice, s výjimkou ustanovení týkající se automatické výměny informací pro některé 

kategorie3, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2015;  

15. připomíná, že směrnice DAC 1 byla po několikerém přepracování úspěšně rozšířena, 

takže nyní zahrnuje automatickou výměnu informací v oblasti daní, automatickou 

výměnu informací o daňových rozhodnutích a předběžných cenových dohodách, 

povinnou výměnu informací v oblasti daní podle jednotlivých zemí a výměnu informací 

pro boj proti praní peněz, a že správci daně v členských státech budou mít nyní přístup 

do centrálních registrů skutečných vlastníků, které mají k dispozici finanční 

zpravodajské jednotky;  

16. vítá návrh Komise ze dne 21. června 2017, kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

                                                 
1 Vypracoval komisař Moscovici. 
2 V září 2016 byl zveřejněn prozatímní srovnávací přehled jurisdikcí třetích zemí. Zahrnuje dva soubory 

ukazatelů pro určování rizik pro členské státy EU: 1) posouzení hospodářských vazeb s EU, rozsah činností 

finančních služeb a faktory finanční stability; 2) posouzení rizika, které daná jurisdikce představuje, stanovení, 

zda je daná jurisdikce dostatečně transparentní a zda má příznivé režimy daně z příjmu právnických osob nebo 

nulovou sazbu daně z příjmu právnických osob. 
3 Příjmy ze zaměstnání, odměny ředitelů, dividendy, kapitálové zisky, licenční poplatky, některé produkty 

životního pojištění, důchody a vlastnictví nemovitostí a příjmy z nemovitostí. 
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pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu 

k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (DAC 6);  

1.4. Zjištění  

17. podotýká, že offshorové subjekty jsou často koncipovány jako krycí společnosti1, pro 

jejichž existenci neexistuje v zemi, ve které sídlí, žádný ekonomický ani jiný důvod; 

18. zdůrazňuje, že nejčastější motivací pro zakládání offshorových subjektů je zakrytí 

původu peněz a majetku a utajení totožnosti skutečného konečného majitele2, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo daňový únik v oblasti zdanění dědictví nebo příjmu či 

kapitálových zisků v zemi, ve které skutečný konečný majitel žije3, ochrana majetku 

před věřiteli nebo dědici, obcházení sankcí, zastírání trestné činnosti a praní peněz, 

převod majetku jednotlivce nebo společnosti na novou společnost tak, aby se původní 

subjekt vyhnul závazkům, nebo převedení majetku na svěřenskou společnost 

nepodléhající zdanění; konstatuje, že z některých dokumentů obsažených v Panama 

Papers vyplývá, že zprostředkovatelům, a to i společnosti Mossack Monseca, byly tyto 

motivace známy;  

19. dodává, že v případě nadnárodních společností jsou krycí společnosti nebo společnosti 

typu poštovní schránka používány rovněž jako součást režimů agresivního daňového 

plánování s cílem usnadnit stanovování převodních cen; připomíná názor Parlamentu, 

že agresivní daňové plánování prováděné nadnárodními společnostmi není slučitelné se 

zásadami sociální odpovědnosti podniků4;  

20. konstatuje, že mezi členskými státy EU bylo v rámci případu Panama Papers odhaleno 

nejvíce offshorových subjektů ve Spojeném království (17 973 subjektů), dále v 

Lucembursku (10 877 subjektů) a na Kypru (6 374 subjektů), dále pak v Lotyšsku, 

Irsku, Španělsku, Estonsku a na Maltě5; poukazuje například na to, že v jednu chvíli 

založila společnost Mossack Fonseca v Lucembursku během jediného týdne 115 

společností6; zdůrazňuje, že 12 z 21 zemí, kterých společnost Mossack Fonseca nejvíce 

využívala k zakládání krycích společností nebo vytváření jiných složitých struktur, tvoří 

kromě Spojeného království britská zámořská území, závislá území Britské koruny nebo 

členské země Britského společenství národů;  

21. se znepokojením konstatuje, že odhalení, k nimž došlo díky Football Leaks, i řada 

                                                 
1 Krycí společností se podle definice OECD rozumí společnost, která je formálně zapsaná/registrovaná v 

obchodním rejstříku, nebo jinak založená v určitém hospodářství v souladu se zákonem, která však v tomto 

hospodářství nevyvíjí žádnou činnost, kromě toho, že jí prochází prostředky.   
2 Skutečný konečný majitel je fyzická osoba, která nese za subjekt konečnou odpovědnost. 
3 Viz např. Nordea (2016), „Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore 

Structures“ (Zpráva o šetření skupiny Nordea, pokud jde o situaci v privátním bankovnictví ve vztahu k 

offshorovým strukturám), společná zpráva skupiny Nordea Group Compliance, Nordea Operational Risk and 

Mannheimer Swartling Advokatbyra. 
4 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení Komisi o zavedení 

transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii, 

zpravodajové: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer, přijaté texty, P8_TA(2015)0457). 
5  „Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers“ (Úloha poradců a 

zprostředkovatelů v režimech, které byly odhaleny v případu Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centrum 

pro evropská politická studia, duben 2017. 
6  Vystoupení Jana Lukase Strozyka, Norddeutsche Rundfunk, na slyšení výboru PANA dne 27. září 2016. 
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jednotlivých případů daňových úniků ve fotbalovém světě, které byly odhaleny 

v nedávné době, jsou dokladem toho, že vnitrostátní předpisy upravující obrazová práva 

a zdanění mezinárodních převodů hráčů kopané stále ještě obsahují množství mezer a 

nesrovnalostí;  

22. podtrhuje skutečnost, že na základě údajů o akcionářích, u nichž bylo zjištěno, že se 

jedná o fyzické osoby, vlastní občané EU přibližně 9 % offshorových subjektů, které 

zakládala kancelář Mossack Fonseca1;  

23. upozorňuje, že v době úniku dat bylo 55 728 subjektů stále aktivních, z nichž mělo 

přibližně 90 % sídlo na Britských Panenských ostrovech, v Panamě a na Seychelách;  

24. konstatuje, že obchodní rejstříky a orgány offshorových jurisdikcí i některých členských 

států EU často nevyžadují nebo nesdělují informace potřebné ke zjištění totožnosti 

skutečných majitelů, kvalifikovaných akcionářů, členů dozorčích rad, členů správních 

rad a generálních ředitelů ani informace o rozvaze či výkazu zisků a ztrát; konstatuje, že 

v některých zemích se zjištění totožnosti skutečného konečného majitele opírá pouze o 

informace z vlastního prohlášení skutečného majitele bez dalšího ověření2; 

25. konstatuje, že ve většině offshorových destinací nejsou vyžadovány žádné povinnosti 

v oblasti daní nebo vykazování3; je znepokojen skutečností, že v některých z těchto 

jurisdikcí zahrnují vnitrostátní právní předpisy či správní postupy překážky bránící 

výměně informací s příslušnými zahraničními orgány;  

26. konstatuje, že žádná z těchto tří jurisdikcí – Britské Panenské ostrovy, Panama a 

Seychely – není v současné době uvedena seznamu „nespolupracujících daňových rájů“ 

Výboru pro fiskální záležitosti OECD; připomíná, že Britské Panenské ostrovy, Panama 

a Seychely byly z tohoto seznamu vyřazeny mezi lety 2000 až 2002 poté, co byly 

splněny formální závazky v rámci provádění globálních standardů OECD v oblasti 

transparentnosti a výměny informací, aniž by však bylo zjištěno skutečné uplatňování 

těchto standardů, a přestože tyto země i nadále působí jako daňové ráje; lituje faktu, že 

seznam daňových rájů OECD obsahuje od července 2017 pouze jednu zemi;  

27. zdůrazňuje, že některé jurisdikce umožňují získávat bydliště ve více jurisdikcích a 

nabízejí dvojí občanství nebo získání povolení k pobytu na základě vízových programů 

pro investory výměnou za investice v těchto jurisdikcích4; upozorňuje na případy a 

konkrétní kauzy, ve kterých byly tyto vízové programy pro investory zneužity pro účely 

praní peněz5;  

28. zdůrazňuje, že každá offshorová jurisdikce poskytuje jednotlivcům a společnostem 

                                                 
1 „Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers“ (Úloha poradců a 

zprostředkovatelů v režimech, které byly odhaleny v případu Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centrum 

pro evropská politická studia, duben 2017. 
2  Vystoupení Daniela Thelesklafa, předsedy Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz 

(MONEYVAL) během slyšení ve výboru PANA dne 13. října 2016. 
3  Zpráva generálního tajemníka OECD ministrům financí zemí G20, Baden Baden, Německo, březen 2017: 

http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf 
4 Brooke Harrington, „Capital without borders, wealth managers and the one percent“ (Kapitál bez hranic, 

správci majetku a jedno procento), Harvard University Press, 2016. 
5 „The golden visa deal: We have in effect been selling off British citizenship to the rich“ (Výnosné obchodování 

s vízy: vlastně jsme prodávali boháčům britské občanství), David Pegg, The Guardian, 4. července 2017. 

http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf
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služby, které jsou přesně uzpůsobeny jejich podnikatelskému modelu; upozorňuje na to, 

že poskytovatelé offshorových služeb využívají daňových výhod a zvláštních režimů, 

které nabízejí některé jurisdikce, k vytváření struktur, které umožňují utajení totožnost 

skutečného vlastníka, a v případě potřeby jsou schopni tyto struktury přemístit v řádu 

minut do jiné jurisdikce (zahájí-li například daňové orgány v předchozí jurisdikci 

vyšetřování); 

30. konstatuje, že ve Spojeném království se více než 75 % případů majetkové korupce, 

které jsou předmětem vyšetřování ze strany orgánů, týkalo anonymních společností 

registrovaných v jurisdikcích utajujících totožnost jejich majitelů; podotýká, že z toho 

78 % společností, kterých se tyto případy týkají, bylo registrováno v zámořských 

územích Spojeného království nebo závislých územích Britské koruny; konstatuje, že 

vláda Spojeného království je oprávněna vydat zvláštní výnosy, jimiž by britská 

zámořská území a závislá území Britské koruny přiměla zavést ústřední veřejné 

rejstříky majitelů společností a informace týkající se daní již nadále neutajovat; 

31. poukazuje na to, že v rámci Evropské unie existují zvláštní hospodářské zóny, jako je 

Madeira, kterou velké společnosti a bohatí jednotlivci zneužívají k tomu, aby v nich 

ukrývali své zisky a nemuseli z nich platit daně; považuje proto za potřebné, aby 

Komise přezkoumala status těchto režimů, pokud neplní své původní cíle, a aby rovněž 

přezkoumala pokyny pro regionální podporu EU, která by měla být podmíněna 

přísnějšími daňovými pravidly; 

32. bere na vědomí nedostatek adekvátní kapacity, včetně kvalifikovaných lidských, 

technologických a finančních zdrojů, které mají k dispozici regulační orgány, kontrolní 

orgány a úřady a orgány prosazování daňového práva v členských státech EU; 

poukazuje například na to, že jenom Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), který 

přiděluje prostředky na zajištění koordinace řízení aktiv a pasiv (AML) s dalšími 

finančními orgány EU, má na zajišťování této agendy pouze úvazek 0,8; vyjadřuje 

politování nad tím, že chybí společné evropské definice daňového úniku a vyhýbání se 

daňovým povinnostem, které by usnadnily spolupráci mezi členskými státy; poukazuje 

na to, že správní spolupráce a právní pomoc v trestních věcech mezi dvěma nebo více 

členskými státy v oblasti daňových úniků, daňových podvodů a praní peněz naráží na 

překážky v podobě nestejné vnitrostátní legislativy; vyjadřuje politování nad tím, že v 

některých členských státech, jako v Lucembursku, nebyl nebo stále není prostý daňový 

únik považován za závažný trestný čin, což ve svém důsledku brání přeshraniční 

správní spolupráci a právní pomoci v trestních věcech; vyjadřuje politování nad tím, že 

v některých členských státech, a opět mimo jiné v Lucembursku, byla nebo stále je za 

výchozí bod pro stanovení promlčecí lhůty považována doba spáchání trestného činu, 

což může bránit přeshraniční správní spolupráci a právní pomoci v trestních věcech; 

vítá skutečnost, že některé členské státy, například Lucembursko, již změnily nebo 

plánují změnit svůj vnitrostátní zákon s cílem odstranit překážky bránící přeshraniční 

správní spolupráci a právní pomoci v trestních věcech;  

33. konstatuje, že v souvislosti s nedostatečným prováděním směrnice DAC11 zahájila 

                                                 
1 Důvodem pro podání 14 žalob bylo to, že členské státy nesdělily svá vnitrostátní ustanovení (nesplnily 

prováděcí lhůtu stanovenou ke dni 1. ledna 2013). Další řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno z důvodu 

neprovedení (včetně spontánní výměny informací) a šest žalob bylo podáno z důvodu možného nesprávného 

provedení směrnice DAC1. Z těchto šesti žalob jsou tři ještě předmětem řízení. 
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Komise v 18 případech proti členským státům řízení o nesplnění povinnosti, v 

souvislosti s prováděním směrnice DAC21 13 případů a v souvislosti s provádění 

směrnice DAC3 8 případů; připomíná, že směrnici o správní spolupráci v oblasti 

podávání zpráv podle jednotlivých zemí mezi daňovými správami měly členské státy ve 

svém vnitrostátním právu provést do 4. června 2017; konstatuje, že žaloby podané proti 

11 členským státům (Bulharsku, Kypru, Chorvatsku, Estonsku, Řecku, Maďarsku, 

Maltě, Polsku, Portugalsku, České republice a Slovensku) jsou stále předmětem řízení2; 

34. zdůrazňuje, že tento nedostatek finančních prostředků daňových správ omezuje 

schopnost účinně plnit povinnosti vyplývající z automatické výměny informací v rámci 

směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), což pro EU představuje systémový 

problém;  

35. dochází k závěru, že ustanovení směrnice DAC, zejména článku 1, 2 a čl. 8 odst. 1 – o 

automatické výměně informací – nebyla provedena, což vedlo k případům nesprávného 

úředního postupu z nedbalosti nebo opomenutí; zdůrazňuje, že členské státy měly 

důvody se domnívat, že kvůli offshorovým strukturám došlo k daňovým únikům v 

jiných členských státech, ale tyto daňové informace ostatním členským státům 

neoznámily; poukazuje na to, že již v roce 2012 Skupina Rady pro kodex chování 

(zdanění podniků) uznala, že chybí spontánní výměna informací o rozsudcích3; na 

základě toho soudí, že Komise nebyla schopna účinným způsobem prosadit ustanovení 

DAC; 

2. Praní peněz  

2.1. Právní předpisy v oblasti boje proti praní peněz  

36. připomíná, že Finanční akční výbor (FATF) stanovil globální standardy pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu a že všichni jeho členové, včetně hlavních offshore 

finančních center uvedených v dokumentech případu Panama Papers (Britské Panenské 

ostrovy, Panama a Seychely), se zavázali k provádění těchto standardů;  

37. konstatuje, že Varšavská úmluva Rady Evropy představuje nejucelenější mezinárodní 

úmluvu týkající se praní peněz, která požaduje, aby smluvní strany přijaly legislativní 

opatření k usnadnění prevence, vyšetřování a trestního stíhání praní peněz i k 

faktickému zmrazení a konfiskaci výnosů a nástrojů trestné činnosti; vyjadřuje 

politování nad tím, že tuto Varšavskou úmluvu ratifikovalo doposud jen 18 členských 

států4; 

38. bere na vědomí, že stávající rámec EU pro boj proti praní peněz tvoří směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AMLD IV), 

která uvádí rizika praní peněz na třech úrovních, tj. nadnárodní úrovni, na úrovni 

                                                 
1 Prováděcí lhůta skončila dne 1. ledna 2016. 
2 Případ Řecka a případ Portugalska by měly být uzavřeny v brzké době. 
3 Skupina Rady pro kodex chování ve věci zdanění podniků, podkladový dokument ze dne 10. září 2012: „Z 

výsledků monitorování, které byly předmětem diskuse na setkání skupiny pro kodex chování dne 17. dubna 

2012, vyplynulo, že v praxi žádná spontánní výměna informací o rozsudcích neprobíhá.“ 
4 Belgie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Spojené království. 
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členských států a na úrovni povinných osob v rámci hloubkové kontroly klienta; 

vyjadřuje nicméně politování nad tím, že přístupům členských států k boji proti 

finančním trestným činům chybí větší míra harmonizace1;  

39. zdůrazňuje, že třetí směrnice o boji proti praní peněz uvádí čtyři hlavní ustanovení: 

hloubkovou kontrolu klienta, oznamovací povinnost, povinnost vedení záznamů a 

vymáhání; připomíná, že datum provedení třetí směrnice o boji proti praní peněz bylo 

dne 15. prosince 2007; 

40. konstatuje, že čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz zlepšuje rozsah zesílené 

hloubkové kontroly klienta pro podniky ve vysoce rizikových zemích a definice a 

povinnosti týkající se politicky exponovaných osob a skutečného konečného majitele, 

snižuje prahové hodnoty plateb v hotovosti z 15 000 EUR na 10 000 EUR a rozšiřuje 

povinné osoby tak, aby zahrnovaly celé odvětví hazardních her, a nejen kasina; 

připomíná, že jedním kritériem pro stanovení skutečného majitele je akciový podíl 25 % 

plus jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25 %; připomíná, že čtvrtá směrnice o boji 

proti praní peněz vstoupila v platnost dnem 26. června 2017, ale že pouze šest 

členských států oznámilo Evropské komisi v řádné lhůtě její úplné provedení ve 

vnitrostátním právu2; vyzývá ostatní členské státy, aby čtvrtou směrnici o boji proti 

praní peněz urychleně provedly;  

2.2. Seznam EU vysoce rizikových třetích zemí pro boj proti praní peněz 

41. připomíná, že dne 14. července 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci 

(EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady 

doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v 

režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu; jsou to Afghánistán, Bosna 

a Hercegovina, Guyana, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, 

Vanuatu, Jemen, Írán a Korejská lidově demokratická republika (KLDR); 

42. připomíná skutečnost, že se jedná o kopii seznamu vypracovaného výborem FATF, 

který neobsahuje žádnou ze zemí zmiňovaných v případu Panama Papers; 

43. připomíná, že Komise navrhla upravit tento seznam, odstranit z něj Guyanu a doplnit 

Etiopii; znovu opakuje výhrady Parlamentu k těmto aktům v přenesené pravomoci 

schváleným ve dnech 19. ledna a 17. května 2017; 

44. konstatuje, že výbor FATF provedl od roku 2007 přezkum, pokud jde o plnění předpisů 

a nedostatky, ve více než 80 zemích a že 61 zemí bylo zapsáno na veřejný seznam zemí, 

jejichž režimy pro boj proti praní peněz a financování terorismu vykazují strategické 

nedostatky; poukazuje na tvrzení výboru FATF, že od té doby 51 zemí provedlo 

nezbytné reformy za účelem odstranění těchto nedostatků, jako je zavedení právního a 

regulačního rámce a reforem, a zavázalo se k dodržování mezinárodních daňových 

                                                 
1 Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – 

spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, 

Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), březen 2017. 
2 Uvedenými šesti členskými státy jsou: Česká republika, Německo, Itálie, Slovinsko, Švédsko a Spojené 

království. Rakousko, Francie, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Slovensko a Španělsko oznámily pouze částečné 

provedení. 
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standardů, jako např. společných standardů OECD pro oznamování, a bylo ze seznamu 

vyřazeno; zdůrazňuje, že k vyřazení z tohoto veřejného seznamu by nemělo dojít pouze 

proto, že se dané země k přijetí reforem zavážou, nýbrž až poté, co výbor FATF na 

základě důkladného zhodnocení potvrdí, že ke změnám skutečně v praxi došlo; 

45. vyjadřuje politování nad tím, že výsledkem posuzování i vzájemného hodnocení, které 

provedl výbor FATF, je seznam, který je pro účely boje proti praní peněz nepoužitelný; 

Finanční zpravodajské jednotky (FIU) 

46. připomíná, že podle třetí směrnice o boji proti praní peněz je každý členský stát povinen 

vytvořit finanční zpravodajskou jednotku za účelem sdílení informací mezi jednotlivými 

zpravodajskými službami členských států, boje proti praní peněz a financování 

terorismu, přičemž každá vnitrostátní finanční zpravodajská jednotka musí mít dostatek 

finančních zdrojů pro plnění svých úkolů a musí být vybavena tak, aby měla zajištěn 

účinný a včasný přístup k informacím z oblasti finanční, správní a z oblasti trestního 

řízení, které potřebuje k řádnému plnění svých úkolů, včetně vzájemné interoperability 

databází příslušných orgánů; 

47. připomíná, že instituce a fyzické a právnické osoby, na které se směrnice vztahuje1, 

musí informovat finanční zpravodajské jednotky, pokud mají podezření, že došlo ke 

spáchání trestných činů praní peněz nebo financování terorismu, nebo k pokusu o jejich 

spáchání, a musí vyplnit oznámení podezřelého obchodu, a že jsou také povinné 

poskytnout na požádání veškeré příslušné informace;  

48. konstatuje, že chybí jednotná definice podezřelých transakcí nebo že stávající definice 

se v některých případech jeví jako nedostatečná; 

49. zdůrazňuje, že členské státy musí požadovat, aby jejich úvěrové a finanční instituce 

měly k dispozici systémy, které jim v souladu s vnitrostátním právem umožní v plné 

míře a rychle zodpovědět dotazy finanční zpravodajské jednotky; 

50. bere na vědomí a vítá spolupráci FIU.net v rámci Europolu; připomíná, že Egmontská 

skupina, mezinárodní sdružení pro spolupráci mezi finančními zpravodajskými 

jednotkami, je tvořena 154 finančními zpravodajskými jednotkami z celého světa; 

vyjadřuje politování nad tím, že některým finančním zpravodajským jednotkám v 

Evropě jejich vnitrostátní právní rámec stále ještě neumožňuje přímé vyměňování údajů 

se zahraničními orgány pro vymáhání práva; vyjadřuje politování nad tím, že Europol 

nemá vyšetřovací pravomoci, aby mohl stíhat daňové úniky a praní peněz;  

2.4. Zjištění  

51. podotýká, že řada zprostředkovatelů, jako je německá banka Berenberg nebo maltská 

banka Pilatus, dostatečně neprovedla povinná zesílená opatření hloubkové kontroly 

klienta, ať už při vzniku obchodního vztahu s klientem nebo během tohoto obchodního 

vztahu, ani v případě, že vzniklo podezření z praní peněz; upozorňuje proto na absenci 

                                                 
1 Tato směrnice se vztahuje na (článek 2): úvěrové instituce; finanční instituce; auditory, externí účetní a daňové 

poradce; notáře a jiné samostatně výdělečně činné právníky; poskytovatele svěřenských služeb nebo služeb pro 

obchodní společnosti; realitní makléře; další fyzické nebo právnické osoby obchodující se zbožím a kasina. 
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oznamování nebo nepravidelné oznamování podezření na praní peněz příslušným 

finančním zpravodajským jednotkám ze strany povinných osob1; 

52. konstatuje, že v mnoha případech nebyla provedena žádná šetření ke zjištění skutečného 

konečného majitele offshorového subjektu, nebo byla tato šetření nedostatečná; 

upozorňuje, že následkem toho nebylo možné stanovit vlastnickou a řídicí strukturu 

subjektu ani získat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu34; 

zdůrazňuje, že z veřejných dokumentů získaných z Panama Papers je zřejmé, že 

společnost Mossack Fonseca si byla vědoma toho, že někteří z jejích klientů nebo 

dceřiných společností neprováděli vždy řádné hloubkové kontroly klienta2; poukazuje 

na to, že společnost Mossack Fonseca připustila, že v některých případech nevěděla, 

které osoby jsou skutečnými majiteli registrovaných subjektů3; 

53. odsuzuje skutečnost, že společnost Mossack Fonseca si účtovala dražší služby s 

ohledem na zvláštní účely, k nimž je její klienti využívali, ale bez toho, aby prováděla 

řádné hloubkové kontroly klienta, přestože si byla dobře vědoma toho, že s těmito 

službami je spojeno vyšší riziko praní peněz4; 

54. zdůrazňuje, že v důsledku toho nemají vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky nebo 

další příslušné orgány k dispozici dostatek dokumentace k provádění odpovídajících 

šetření a analýz v souladu s vnitrostátním právem; 

55. konstatuje, že některé země, včetně některých členských států, zavedly v nedávné době 

programy občanství pro rezidenty ze zemí mimo EU, v jejichž rámci je těmto osobám 

za finanční investice v jejich zemi udělováno občanství – jedná se o tzv. zlaté vízum 

nebo investorské programy, na jejichž základě se poskytuje občanství výměnou za 

investice v dané zemi, aniž by byl řádně ověřen zdroj příslušných prostředků nebo aniž 

by byla provedena řádná hloubková kontrola klienta, což oslabuje kontroly proti praní 

peněz; zdůrazňuje, že dvojí občanství, k němuž tyto programy vedou, může rovněž 

podrývat cíle automatické výměny daňových informací;  

56. konstatuje, že tento nedostatek dokumentace a šetření se týká rovněž životních pojistek 

                                                 
1 Vyšetřování činnosti privátního bankovnictví Nordea ukázalo, že banka v Lucembursku neplní interní pokyny 

ani regulační požadavky. Přesněji řečeno nezařazovala zákazníky do příslušné kategorie vysoce rizikových a 

následné oznamování zesílené hloubkové kontroly klienta bylo neúplné. Požadavky zesílené hloubkové kontroly 

klienta zahrnují například shromažďování informací o zdroji prostředků a účelu vedených účtů. Kromě toho je 

třeba hloubkovou kontrolu pravidelně opakovat a znovu vyhodnocovat. Tato tzv. „průběžná hloubková kontrola“ 

však nebyla systematicky prováděna. Podle vnitřního vyšetřování banky nebyly tyto informace v mnoha 

případech aktuální (Nordea, 2016). Podobné problémy s prováděním a vymáháním popisoval někdejší 

zmocněnec pro dohled nad dodržováním pravidel v německé bance Berenberg Bank, který vypovídal před 

výborem PANA. 
2 V emailu ze dne 24. září 2010 Jürgen Mossack napsal: „Vypadá to, že Mossfon UK u sebe neprovádí příliš 

hloubkové kontroly klienta (možná je neprovádí vůbec). Možná je budeme muset dělat u všech klientů, které k 

nám Mossfon UK pošle, sami, u všech, které máme i budeme mít!“ 
3 V emailu, který se týká jedné výměny mezi společností Mossack Fonseca a UBS, zástupce společnosti 

Mossack Fonseca napsal: „Prohlásil, že UBS nikdy nebyla naším smluvním partnerem. Řekl jsem mu, že to není 

pravda, a dodal jsem, že v některých případech ani nevíme, kdo je skutečný majitel. (…) Odpověděl jsem, že v 

minulosti jsme konkrétně na přání UBS a dalších bank nedostávali informace o totožnosti skutečného majitele.“ 
4 V e-mailu ze dne 5. května 2009 jeden zástupce společnosti Mossack Fonseca na vysvětlenou uvedl, že cena za 

založení dvou nadací „je vyšší především s ohledem na zvláštní účel, k němuž bude klient nadaci využívat, a s 

ohledem na to, že zvláštní flexibilní služba, kterou poskytujeme (bez přílišné hloubkové kontroly klienta), je 

rozhodně spojena s vyšším rizikem“. 
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poskytovaných některými pojišťovnami a nabízených klientům prostřednictvím 

pojišťovacích zprostředkovatelů nebo jiného subjektu označovaného jako finanční 

instituce podle třetí směrnice o boji proti praní peněz; 

57. připomíná požadavek, který vyslovilo několik finančních zpravodajských služeb, aby 

měly rozsáhlejší přístup k informacím na základě lepší spolupráce se svými protějšky a 

aby jim byly zpřístupněny zdroje informací, jako jsou centralizované údaje o 

bankovních účtech nebo rejstříky nemovitostí či produktů životního pojištění1;  

58. konstatuje, že v některých případech odhalily daňové správy nebo další správní nebo 

kontrolní orgány existenci offshorových struktur, neohlásily je však finanční 

zpravodajské jednotce2;  

59. konstatuje, že hlavním problémem v oblasti vyšetřování případů praní peněz v EU je 

zdlouhavý a neefektivní mechanismus a právní a technické překážky znemožňující nebo 

výrazně brzdící spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami EU; konstatuje, 

že finanční zpravodajské jednotky členských států EU mají v jednotlivých členských 

státech různou strukturu, velikost i pravomoci a často nedostatek zdrojů a že tyto 

rozdíly mají vliv na způsob, jakým tyto finanční zpravodajské jednotky členských států 

EU shromažďují, analyzují a šíří informace, což má v konečném důsledku vliv na 

výměnu informací mezi nimi; upozorňuje, že kvůli tomu jsou reakce finančních 

zpravodajských jednotek členských států EU roztříštěné, asymetrické a nekompatibilní3;  

60. připomíná, že je důležité, aby finanční zpravodajské jednotky byly nezávislé a 

autonomní a aby oznámení podezřelých obchodů dostávaly přímo a výlučně ony, což 

platí jen v případě některých členských států;  

61. vyjadřuje politování nad tím, že Komise není schopná provést vlastní řádné posouzení 

vysoce rizikových třetích zemí z hlediska praní peněz a nemá dostatek kvalifikovaného 

personálu na plnění povinností vyplývajících ze směrnice o boji proti praní peněz; 

62. poukazuje zejména na rostoucí počet oznámení podezřelého obchodu, který je dán 

novými právními předpisy a skutečností, že finanční zpravodajské jednotky mohou v 

důsledku nedostatku prostředků řešit jen zlomek z celkového rozsahu problému4; 

konstatuje, že 67 % oznámení podezřelého obchodu podalo v Unii Spojené království a 

Nizozemsko; poukazuje na to, že počet oznámení podezřelého obchodu v některých 

zemích neodpovídá rozsahu aktivit v regulovaných odvětvích5; konstatuje, že některé 

                                                 
1 Jak bylo navrženo během vyšetřovací mise výboru PANA ve Spojeném království. 
2  Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – 

spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, 

Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), březen 2017. 
3 EU FIU Platform mapping exercise and gap analysis on EU FIUs’ powers and obstacles for obtaining and 

exchanging information [Mapování a analýza nedostatků, pokud jde o pravomoci a překážky získávání a výměny 

informací v rámci platformy finančních zpravodajských jednotek EU], 15. prosince 2012. 
4 Slyšení výboru PANA týkající se finančních zpravodajských jednotek ze dne 21. června 2017. 
5 Finanční zpravodajská jednotka Spojeného království je patrně příjemkyní největšího množství oznámení v 

EU, protože zdejší finanční trh je jedním z největších v Evropě a používá systém sledování podezřelých aktivit 

(SAR). Také v Nizozemsku je množství oznámení mimořádně vysoké, což lze vysvětlit skutečností, že zdejší 

finanční zpravodajská jednotka nedostává oznámení podezřelého obchodu, nýbrž spíše oznámení neobvyklých 

transakcí, jejichž převážná většina pochází z institucí poskytujících směnárenské či převodní služby, které mají 

povinnost oznamovat veškeré transakce nad 2 000 EUR; 
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finanční zpravodajské jednotky dostávají oznámení vycházející z určitých prahových 

hodnot, což může být přínosné z hlediska jejich přístupu k informacím1;  

63. oceňuje práci platformy FIU.net v rámci Europolu, ovšem vyjadřuje politování nad tím, 

že současná platforma FIU.net není dostatečně účinná kvůli rozdílné úrovni využívání 

ze strany členských států a nedostatku zdrojů a odbornosti na úrovni EU;  

 

64. konstatuje, že podle Europolu představují kryptoměny hrozbu z hlediska praní peněz, a 

že by se tudíž strategie boje proti praní peněz měly orientovat také na nové metody 

praní peněz2; 

65. konstatuje, že Europol srovnal své databáze jednotlivých osob a společností 

podezřelých ze zapojení do trestné činnosti s Panama Papers a určil tak 3 469 

pravděpodobných shod, přičemž 1 722 z těchto shod souvisí s praním peněz, 116 s 

terorismem a většina těchto případů byla zjištěna ve Spojeném království, což je dáno 

pravděpodobně velikostí zdejšího finančního odvětví; konstatuje, že banky podléhající 

kontrole Islámského státu mají kód SWIFT, a mohou tudíž posílat peníze do EU a jejím 

prostřednictvím dále; konstatuje, že banky členům vyšetřovacího výboru potvrdily, že 

podaly již celou řadu oznámení obchodu podezřelého z financování terorismu; 

konstatuje, že ani Komise, ani Rada a stejně tak ani banky a finanční zpravodajské 

jednotky nebyly schopny poskytnout informaci o tom, kolik bankovních účtů bylo v 

členských EU zmrazeno kvůli financování terorismu; 

66. konstatuje, že zpoždění v odpovědích na žádosti ovlivňuje spolupráci finančních 

zpravodajských jednotek a že odpovědi na tyto požadavky jsou často nekvalitní a nejsou 

dostatečně podrobné, což představuje překážku pro mezinárodní spolupráci ze strany 

samotných finančních zpravodajských jednotek; vyjadřuje politování nad tím, že 

některé finanční zpravodajské jednotky omezují využívání předávaných informací, a to i 

formou zákazu jejich využívání pro účely soudního stíhání nebo daňových šetření; 

konstatuje, že některé evropské finanční zpravodajské jednotky se setkaly s tím, že 

jejich žádosti o spolupráci s neevropskými stranami nebylo vyhověno z důvodu 

právních nebo správních překážek existujících v jurisdikcích třetích zemí; 

67. vyjadřuje politování nad tím, že ne všechny finanční zpravodajské jednotky v EU mají 

oprávnění požadovat od povinných osob informace a že v mnoha případech jsou tyto 

žádosti podmíněné předchozím obdržením oznámení podezřelého obchodu; konstatuje, 

že některé finanční zpravodajské jednotky proto nemohou požadovat informace od 

vykazujícího subjektu jménem zahraničních finančních zpravodajských jednotek, pokud 

nemají ve své databázi související oznámení podezřelého obchodu; 

68. konstatuje, že v některých členských státech neexistují jasné pokyny týkající se 

vzájemné spolupráce mezi vnitrostátními finančními zpravodajskými jednotkami a 

vnitrostátními správci daně s cílem zajistit dodržování daňových předpisů; 

69. vítá, že daňové trestné činy byly nedávno uznány za druh predikativního trestného činu 

pro praní peněz podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, jejíž lhůta pro provedení 

ve vnitrostátním právu uplynula dne 26. června 2017; zdůrazňuje, že ve směrnici se 

                                                 
1 Zejména Kypr, Malta a Lucembursko, v jejichž jurisdikcích je ve srovnání s velikostí regulovaných odvětví 

podáváno velmi málo oznámení podezřelého obchodu. 
2 Veřejné slyšení výboru PANA ze dne 14. listopadu 2016. 
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jednoznačně stanoví, že rozdíly ve vymezení daňových trestných činů mezi právními 

řády členských států nesmí omezovat schopnost finančních zpravodajských jednotek 

k výměně informací; vyjadřuje politování nad tím, že chybí společná evropská definice 

daňových trestných činů1, což v Unii dosud bránilo vyšetřování a stíhání případů 

týkajících se daňových trestných činů, jakož i nad tím, že některé evropské země 

považují za daňové zločiny pouze velmi závažná porušení daňových předpisů; 

konstatuje, že mezinárodní spolupráce finančních zpravodajských jednotek může být 

stále odmítnuta z důvodu značných rozdílů mezi členskými státy v definici a právní 

kvalifikace predikativních trestných činů pro praní peněz; sleduje probíhající jednání o 

návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva, jehož cílem je 

stanovit minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti praní 

peněz;  

70. konstatuje, že ve čtvrté směrnici o boji proti praní peněz je stanovena povinnost zřídit 

centrální registry skutečných konečných majitelů; vyjadřuje politování nad tím, že 

doposud ne všechny členské státy tuto povinnost splnily a že ne všechny finanční 

zpravodajské jednotky mají přístup k těmto informacím o skutečných konečných 

majitelích; konstatuje, že veřejné zpřístupnění těchto centrálních registrů by příslušným 

zúčastněným stranám, včetně příslušných orgánů, povinných osob a občanů, usnadnilo 

zjišťování totožnosti skutečných konečných majitelů a/nebo nesrovnalostí a podezření z 

páchání trestné činnosti a přineslo by širší možnosti vyvozování odpovědnosti;  

71. zdůrazňuje, že platforma finančních zpravodajských jednotek EU v rámci svého 

mapování a analýzy zjistila řadu nedostatků; zdůrazňuje, že příčinou tohoto stavu je 

nedostatečné nebo nulové provedení ustanovení třetí směrnice o boji proti praní peněz, 

konkrétně pokud jde o přístup k informacím o bankovních účtech, a významné rozdíly 

mezi přístupy jednotlivých členských států;  

72.  vítá, že do května 2016 zavedlo nebo zavádělo automatizované mechanismy umožňující 

zjistit totožnost majitelů bankovních a platebních účtů 16 členských států2; konstatuje 

rovněž, že zpráva upozornila na nedostatek přiměřené schopnosti finančních 

zpravodajských jednotek získávat informace od povinných osob a provádět společné 

analýzy přeshraničních případů, která by umožnila zjistit hrozby, rizika a trendy v 

oblasti praní peněz a financování terorismu3;  

73. zdůrazňuje, že platforma finančních zpravodajských jednotek EU v rámci svého 

mapování došla rovněž k závěru, že v oblasti boje proti praní peněz chybí dostatečně 

podrobné a harmonizované evropské předpisy; 

74. upozorňuje, že některé instituce členských států odpovědné za provádění a vymáhání 

pravidel v souvislosti s praním peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovými 

úniky nejsou patrně zcela nezávislé na politických vlivech38; poukazuje na to, že praxi 

                                                 
1 Definice, která by stanovila, zda se daňový trestný či stává předmětem trestního stíhání v případě, kdy je 

spáchán jako pozitivní akt, nebo na základě opomenutí, anebo v obou případech a zda se daňovými trestnými 

činy zabývají správní orgány, nebo soudní orgány. 
2 Itálie, Španělsko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Francie, Česká republika, Polsko, Německo, Litva, 

Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Nizozemsko a Rakousko. 
3 Studie EPRS: Member States’ capacity to fight tax crimes [Schopnost členských států bojovat proti daňovým 

trestným činům] –  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125760/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125760/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf
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některých členských států, kdy je v pravomoci policie, aby uvážila, zda bude nebo 

nebude prošetřovat potvrzené informace, které obdrží od finanční zpravodajské 

jednotky, lze v případě nečinnosti považovat za nesprávný úřední postup; konstatuje, že 

maltská finanční zpravodajská jednotka vydala zprávu o podezření na praní peněz, do 

něhož jsou zapojeny i maltské politicky exponované osoby, tato zpráva se však dosud 

nestala podnětem k policejnímu vyšetřování; je znepokojen výroky, podle nichž 

příslušné orgány nedodržují ustanovení čtvrté směrnice o kapitálových požadavcích, 

která se týkají boje proti praní peněz, zejména pak požadavky na akcionáře s 

kvalifikovanou účastí a vhodné a náležité požadavky na vedoucí orgány vztahující se na 

udělování bankovní licence1; 

75. konstatuje, že přinejmenším jeden členský stát – Malta – měl ve vládě ministra, který je 

jako politicky exponovaná osoba zmiňován v Panama Papers; konstatuje, že ve většině 

členských států, které výbor navštívil v rámci své zjišťovací mise2, byla v návaznosti na 

odhalení, k nimž došlo díky Panama Papers, zahájena šetření; vyjadřuje nicméně 

politování nad tím, že v některých zemích, včetně Malty, dosud žádné policejní 

vyšetřování neproběhlo, třebaže finanční zpravodajská jednotka předložila důkazy o 

závažných rizicích praní peněz; vyjadřuje politování nad tím, že neproběhlo 

vyšetřování, které by umožnilo určit totožnost a případně též potrestat maltské 

prostředníky, kteří patrně neplnili své povinnosti, včetně povinnosti hloubkové kontroly 

klienta; upozorňuje na odvětví hazardních her on-line a souvisejících postupů udělování 

licencí na Maltě, které patrně nejsou v souladu s příslušnými právními předpisy, neboť 

jak vyplývá z nadnárodního posouzení rizik, hazardní hry on-line jsou vzhledem k 

velkému objemu transakcí / finančních toků a anonymitě jejich uživatelů vysoce 

rizikovým odvětvím3;  odsuzuje skutečnost, že Komise důkladněji neprošetřila možné 

nedodržování směrnice o boji proti praní peněz ze strany Malty, přestože na to byla 

upozorněna;  

76. vyjadřuje své znepokojení nad tím, jak nízká je v některých členských státech EU míra 

dodržování mezinárodních norem v oblasti boje proti praní peněz a financování 

terorismu, jak vyplynulo ze vzájemných hodnocení Finančního akčního výboru (FATF) 

či Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (MONEYVAL); 

upozorňuje, že 22 členským státům bylo zasláno oznámení o nesplnění povinnosti v 

souvislosti s provedením třetí směrnice o boji proti praní peněz a že případ šesti 

členských států (Belgie, Francie, Španělska, Irska, Polska a Švédska) byl v říjnu 2008 

postoupen Evropskému soudnímu dvoru; konstatuje, že případ Polska byl stažen, ale 

ostatním pěti členským státům byl vyměřen postih za pozdní provedení směrnice; 

zdůrazňuje však, že tak vyvstává otázka, zda je řízení o nesplnění povinnosti 

dostatečným nástrojem pro ověření kvality provádění ze strany členských států; 

 77. opětovně potvrzuje, že v souladu s doporučeními uvedenými ve svém usnesení ze dne 

25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí 

povahou nebo účinkem4 (2015/2066(INI)) podporuje klíčovou úlohu Komise jako 

orgánu příslušného pro oblast hospodářské soutěže v probíhajících šetřeních týkajících 

se státní podpory, jejichž předmětem jsou rozhodnutí o daňovém režimu, v nichž 

                                                 
1 Uniklé zprávy finanční zpravodajské a analytické jednotky (FIAU) na Maltě. 
2 Spojené království, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Kypr. 
3 COM (2017)0340, s. 5. 
4 Přijaté texty - P8_TA(2015)0408. 
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členské státy vycházejí vstříc nadnárodním společnostem, a vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím irské vlády, která před Soudním dvorem Evropské unie napadla rozhodnutí 

Komise, jímž Irsku nařídila zpětně získat 13 miliard EUR na daních, které nezaplatila 

společnost Apple, Inc.; 

78. dochází k závěru, že tím, že členské státy na tyto nedostatky odpovídajícím způsobem 

nereagovaly, nevymáhají dodržování ustanovení třetí směrnice o boji proti praní peněz 

efektivně; vyjadřuje vážné obavy, že členské státy porušily článek 4 SFEU o loajální 

spolupráci1, když finančním zpravodajským jednotkám neposkytly pravomoci, které by 

jim umožnily spolupracovat v souladu s třetí směrnicí o boji proti praní peněz; 

upozorňuje rovněž na skutečnost, že Komise potenciálně nesplnila svůj úkol, pokud jde 

o vymáhání těchto ustanovení, protože nezahájila řízení o nesplnění povinnosti; 79.

 konstatuje, že některé členské státy za účelem legalizace nepřiznaného offshorového 

majetku často využívaly daňových amnestií, které umožnily dokonale vyprat majetek, 

který mohl být získán nezákonným způsobem, a v rámci svých jurisdikcí zabránily 

náležitému prošetření praní peněz; 

80. vyjadřuje politování nad tím, že Komise kvůli nedostatku pracovníků nevykonávala 

odpovídající dohled nad prováděním směrnice o boji proti praní peněz v členských 

státech; konstatuje, že Komise neprovedla nezávislé posouzení seznamu EU vysoce 

rizikových třetích zemí pro boj proti praní peněz;  

81. vyjadřuje politování nad tím, že v období let 2011–2014 evropské a vnitrostátní orgány 

bankovního dohledu a vnitrostátní orgány daňové správy přehlížely převádění kapitálu z 

Portugalska do offshorových destinací, a to v takovém rozsahu, že nejméně 10 miliard 

EUR bylo převedeno převážně do Panamy bez jakýchkoli kontrol týkajících se daní 

nebo praní peněz, přičemž 8 miliard bylo převedeno na příkaz společností spojených se 

finanční skupinou Espírito Santo před krachem banky Espírito Santo, ale již v době, kdy 

regulační orgány tuto banku a skupinu vyšetřovaly; poukazuje na to, že podle 

nejnovějších obvinění předložených státním zástupcem v rámci zahájení trestního řízení 

podplatila finanční skupina Espírito Santo tehdejšího předsedu vlády Josého Sócrata;  

3 Zprostředkovatelé2 

3.1. Právní rámec 

82. připomíná, že podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz současná definice 

povinných osob zahrnuje finanční a úvěrové instituce, auditory, účetní a daňové 

poradce, notáře, poskytovatele svěřenských služeb nebo služeb pro obchodní 

společnosti, realitní makléře, poskytovatele služeb hazardních her a jiné samostatně 

výdělečně činné právníky; připomíná, že podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz 

jsou členské státy povinny zajistit, aby jejich příslušné orgány odpovídající za dohled 

měly odpovídající finanční, lidské a technické zdroje pro výkon svých funkcí (článek 37 

třetí směrnice o boji proti praní peněz a článek 48 čtvrté směrnice o boji proti praní 

                                                 
1 Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – 

spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, 

Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), březen 2017. 
2 Tato kapitola zčásti vychází z údajů Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, jejichž analýzu 

provedlo Centrum pro evropská politická studia na žádost dočasného vyšetřovacího výboru Evropského 

parlamentu pro vyšetřování praní peněz, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.  
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peněz), a konstatuje, že Finanční akční výbor (FATF) a Výbor expertů pro hodnocení 

opatření proti praní peněz (MONEYVAL) ve svých zprávách o vzájemném hodnocení 

poukazuje na zjištěné nedostatky v oblasti zdrojů; 

83. připomíná, že podle směrnice o boji proti praní peněz musí povinné osoby provádět 

hloubkové kontroly klienta a oznamovat podezření z praní peněz; konstatuje, že na 

výdělečně činné právníky se tato povinnost vztahuje, pouze pokud nepodléhají 

služebnímu tajemství nebo se na ně nevztahuje ochrana z důvodu důvěrnosti 

komunikace mezi advokátem a jeho klientem; 

84. připomíná, že zesílená hloubková kontrola klienta je důležitá zejména v případě 

politicky exponovaných osob a dalších vysoce rizikových zákazníků s cílem zjistit zdroj 

majetku a zdroj finančních prostředků; připomíná, že od úvěrových a finančních 

institucí se vyžaduje zavedení systémů, které jim v souladu s vnitrostátním právem 

umožní úplně a rychle zodpovědět dotazy finanční zpravodajské jednotky; 

85. konstatuje, že členské státy vytvořily širokou škálu kontrolních orgánů určených ke 

kontrole různých druhů povinných vykazujících osob podle právních předpisů v rámci 

působnosti směrnice o boji proti praní peněz a že poradci a zprostředkovatelé budou 

podléhat regulaci a kontrole buď ze strany státních orgánů, nebo samoregulačních 

profesních organizací; 

86. připomíná, že v některých případech se samoregulační profesní organizace začaly 

zabývat zpronevěrami, jichž se dopouštěli zprostředkovatelé, teprve na základě 

odhalení, k nimž došlo díky Panama Papers, což svědčí o nedostatečnosti či neúčinnosti 

regulačních a sankčních mechanismů; 

87. zdůrazňuje, že v mnoha členských státech nejsou daňové úniky usnadňované 

poskytovateli uvedených služeb považovány za predikativní trestný čin pro praní peněz, 

protože podle trestního zákoníku nespadá do kategorie závažné trestné činnosti, a že v 

některých členských státech je daňový únik kvalifikován jako přestupek, a proto je 

považován za pouhý správní delikt; konstatuje, že záměrem čtvrté směrnice o boji proti 

praní peněz, jejíž lhůta provedení do vnitrostátních předpisů byla 26. června 2017, je 

harmonizovat právě tuto oblast;  

88. konstatuje, že Rada vyzvala Komisi, aby zvážila legislativní iniciativy v oblasti pravidel 

pro povinné zveřejňování informací, jež by vycházely z opatření č. 12 akčního plánu 

OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku, s cílem zavést účinnější 

demotivační faktory pro zprostředkovatele, kteří napomáhají využívání struktur pro 

daňové úniky nebo vyhýbání se daňovým povinnostem;  

89. vítá návrh Komise ze dne 21. června 2017 ohledně povinné automatické výměny 

informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat; 

bere na vědomí skutečnost, že v případě zahraničních transakcí uvádí jako jednu z 

hlavních charakteristik ujednání, kdy příjemce je daňovým rezidentem v jurisdikci, 

která neukládá žádnou daň z příjmu právnických osob nebo ukládá daň z příjmu 

právnických osob s nulovou sazbou nebo se zákonnou sazbou daně z příjmů 

právnických osob nižší, nežli je polovina průměrné zákonné sazby daně z příjmů 

právnických osob v Unii;  
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90. vyjadřuje politování nad tím, že návrh stanoví pouze oznamovací povinnost a 

neobsahuje přímý zákaz důvěrného režimu, který byl na základě přezkumu vyhodnocen 

jako nepatřičné využívání daňového systému; 

91. připomíná, že směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 

obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV) 

požaduje, aby členské státy zajistily správní sankce pro finanční instituce, u nichž bylo 

zjištěno, že nesou odpovědnost za závažné porušení vnitrostátních předpisů přijatých na 

základě třetí směrnice o boji proti praní peněz; připomíná, že čtvrtá směrnice o 

kapitálových požadavcích stanoví, že příslušné orgány odmítnou vydat povolení k 

zahájení činnosti úvěrové instituce, nejsou-li přesvědčeny, že akcionáři nebo společníci 

vyhovují nárokům kladeným v zájmu zajištění řádného a obezřetného řízení úvěrové 

instituce, tedy mimo jiné v případě, že existuje důvodné podezření, že dochází nebo 

došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně nebo že by 

navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového jednání; 

92. připomíná, že Evropský parlament při svém hlasování o zprávách zvláštních výborů 

TAXE a TAX2 hlasoval pro přísnější regulaci činnosti poradců, která by zakázala 

jakýkoli střet zájmů a která by za tímto účelem rozdělila jejich poradenskou činnost na 

služby poskytované daňovým správám a služby poskytované soukromým klientům; 

93. připomíná, že směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek 

z roku 2006 měla být provedena do 29. června 2008; 

94. konstatuje, že pozměněná směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných 

účetních závěrek z roku 2014 a nařízení o specifických požadavcích na povinný audit 

subjektů veřejného zájmu měly být provedeny do 17. června 2016 s výjimkou čl. 16 

odst. 6 uvedeného nařízení, který by měl být proveden do 17. června 2017; konstatuje, 

že případ Panama Papers odhalil potřebu revize směrnice 2014/56/EU; 

3.2. Zjištění  

95. konstatuje, že případ Panama Papers se týká 14 000 zprostředkovatelů, z nichž 2 700, 

neboli 19 %, má sídlo v EU1;  

96. konstatuje, že zprostředkovatelé EU uvedení v dokumentech Panama Papers jsou 

zodpovědní za vytvoření přibližně 20 %, tj. 39 700, subjektů zřízených kanceláří 

Mossack Fonseca; 

97. konstatuje, že nejčastěji jsou zprostředkovateli právnické firmy, účetní, svěřenské a 

fiduciární společnosti a banky, ale že daňové a finanční služby, jako jsou zřízení 

offshorové společnosti a daňové plánování, může rovněž poskytovat řada jiných 

vykonavatelů samoregulovaných a neregulovaných povolání; 

98. konstatuje, že zejména banky, správci majetku, auditorské společnosti a daňoví a právní 

poradci stále nejsou v právu EU a vnitrostátním právu členských států a třetích zemí 

                                                 
1  Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers [Úloha poradců a 

zprostředkovatelů v režimech, které byly odhaleny v případu Panama Papers], Willem Pieter de Groen, 

Centrum pro evropská politická studia, duben 2017. 
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dostatečně definováni a regulováni; domnívá se, že nadnárodní povaha jejich služeb 

představuje mimořádnou výzvu pro řádné monitorování a postihování jejich činností; 

99. podotýká, že skutečnost, zda jsou zprostředkovatelé kontrolováni nebo samoregulováni, 

závisí na jurisdikci a druhu zprostředkovatele nebo poradce; konstatuje, že řada těchto 

struktur se nachází mimo jurisdikce povinných osob, a že na řadu případů se proto 

legislativní požadavky nevztahují; konstatuje, že většina zprostředkovatelů v EU má 

sídlo ve Spojeném království, Lucembursku a na Kypru1, které jsou mezi desíti zeměmi 

s nejaktivnějšími zprostředkovateli uvedenými v Panama Papers2, ale i v dalších zemích 

tvořících součást Evropského hospodářského prostoru (např. v Lichtenštejnsku) a 

Evropského sdružení volného obchodu (např. ve Švýcarsku); 

 

100. podotýká, že nejvýznamnější skupinou, která požadovala vytvoření offshorových 

subjektů u právnické firmy Mossack Fonseca, byly svěřenské a fiduciární společnosti, 

jakož i poskytovatelé služeb pro obchodní společnosti, a dále pak účetní firmy, daňoví 

poradci, právníci a poradci, kteří tvořili přibližně jednu třetinu etablovaných 

offshorových subjektů3; připomíná, že společnost Mossack Fonseca získávala klienty 

většinou na základě doporučení zprostředkovatelů a že u těchto nových klientů byly 

hloubkové kontroly klienta prováděny jen velmi zběžně4; 

101. upozorňuje, že zprostředkovatelé pomáhají zakládat krycí společnosti a otevřené účty a 

často zajišťují určeného ředitele, který spravuje aktiva jménem skutečného příjemce, 

takže skutečný konečný majitel zůstává anonymní; připomíná informace, které poskytla 

francouzská finanční zpravodajská jednotka a které dokazují, že banky, právnické 

firmy, účetní a další zprostředkovatelé jsou hlavními architekty offshorových struktur a 

sítí využívaných jejich klienty a že společnost Mossack Fonseca je spíše 

poskytovatelem služeb, které zajišťují jejich fungování; 

102. zdůrazňuje, že trh s nemovitostmi představuje pro jednotlivce významný prostředek k 

praní peněz nebo investování nezákonně získaných prostředků, protože nemovitosti jsou 

kupovány prostřednictvím anonymních krycích nebo svěřenských společností, aniž by 

procházely řádnou hloubkovou kontrolou, zvláště pak v případě, že právní předpisy 

členských států umožňují zahraničním společnostem a dalším právním strukturám 

kupovat nemovitosti bez toho, aby musely zpřístupňovat informace o totožnosti jejich 

skutečného konečného majitele5, čehož je důkazem například londýnský trh s 

nemovitostmi; zdůrazňuje, že je nutno posílit kontrolu a právní předpisy proti praní 

peněz, pokud jde o toto odvětví; zdůrazňuje proto, že je důležité informace o vlastnictví 

a ovládání nemovitostí plně zpřístupnit orgánům veřejné správy a veřejnosti 

                                                 
1 Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers [Úloha poradců a 

zprostředkovatelů v režimech, které byly odhaleny v případu Panama Papers], Willem Pieter de Groen, Centrum 

pro evropská politická studia, duben 2017. 
2 Top 10 countries where intermediaries operate [Deset zemí, kde působí nejvíce zprostředkovatelů], ICIJ. 
3 Na základě mapování zprostředkovatelů, kteří tvoří přibližně 86% subjektů v databázi Mezinárodního 

konsorcia investigativních novinářů. 
4 V jednom emailu od společnosti Mossack Fonseca ze dne 3. února 2012 zástupce této společnosti vysvětluje, 

že společnost má se soukromou bankou HSBC Luxembourg dohodu o přímé spolupráci se společností Mossack 

Fonseca a že u nových klientů se provádí pouze „lehká hloubková kontrola“ („DDLight“), vycházející z 

informací poskytnutých bankou. 
5 Doors wide open: corruption and real estate in four key markets [Dveře dokořán: korupce a nemovitosti na 

čtyřech klíčových trzích], 2017.  
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prostřednictvím registru nemovitostí centralizovaného na evropské úrovni; 

103. zdůrazňuje, že pojišťovací produkty, zvláště pak životní pojištění, nabízejí velmi 

atraktivní a jednoduché prostředky praní peněz a že subjekty, které praní peněz 

provádějí, a teroristické organizace přijímají i zcela krajní opatření ve snaze utajit své 

finanční aktivity a dosáhnout toho, aby je nebylo možné odlišit od legálních transakcí; 

104. je znepokojen tendencí poslední doby, kdy se začínají vytvářet nové strategické kanály 

a inovativní formy praní peněz, jakými jsou legalizace nelegálního kapitálu jeho 

investováním do luxusních nemovitostí, prodej cenných papírů a některé druhy 

životního pojištění; konstatuje, že nezákonným způsobem získané peníze ukládané na 

základě umořování těchto transakcí se mění na legální prostředky pocházející z 

legálních transakcí, a věří proto, že předpisy zaměřené na boj proti praní peněz budou 

zahrnovat i trh s luxusními nemovitostmi, aby se těmto novým nezákonným jevům 

předešlo; 

105. upozorňuje, že povinné osoby v některých případech nechávají své povinnosti 

hloubkové kontroly klienta zajišťovat externě, což často vede k tomu, že se hloubková 

kontrola klienta neprovádí příliš důkladně, pokud vůbec; zdůrazňuje, že povinnosti 

spojené s bojem proti praní peněz se vztahují pouze na povinné osoby spadající do 

působnosti čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, nikoli však na třetí strany; 

poukazuje na to, že Evropský parlament v rámci svého mandátu k trojstranným 

jednáním o páté směrnici o boji proti praní peněz navrhuje, aby členské státy uložily 

příslušným orgánům povinnost důsledně sledovat aktivity osob, jimž jsou povinnými 

osobami a orgány stavovské samosprávy svěřeny úkoly v oblasti boje proti praní peněz 

a financování terorismu; 

106. konstatuje, že některé povinné osoby použily právní arbitráže mezi jednotlivými 

jurisdikcemi, aby se vyhnuly povinné hloubkové kontrole klienta a mohly zachovat 

anonymitu skutečného konečného majitele; 

107. konstatuje, že v některých členských státech a třetích zemích není daňový únik trestným 

činem, což s sebou nese riziko dalšího šíření tohoto fenoménu; konstatuje, že od 

daňových poradců se očekává, že naleznou pro své klienty nejpříznivější daňové 

konstrukce, jinak jsou jim povinni uhradit náhradu škody;  

108.  se znepokojením konstatuje, že podle právních předpisů určitých členských států 

nemohou být někteří zprostředkovatelé trestně stíháni za spoluúčast na trestném činu 

daňového úniku, je-li takový trestný čin spáchán v jiném členském státě nebo třetí zemi;  

109. upozorňuje na nedostatek spolupráce v oblasti kontroly a výměny informací mezi 

příslušnými orgány v rámci členských států a v EU jako celku; 

110. zdůrazňuje, že platné právní předpisy EU nejsou dostatečně vymáhány, což umožňuje 

zprostředkovatelům, aby formálně splnili své povinnosti, jako jsou např. hloubková 

kontrola klienta a další oznamovací povinnosti, a současně obcházeli smysl těchto 

předpisů, zejména s odvoláním na „profesní tajemství“ a „bankovní tajemství“; kritizuje 

skutečnost, že v situaci, kdy se předpisy zaměřené na boj proti praní peněz v 

jednotlivých odvětvích navzájem příliš liší, uplatňují zprostředkovatelé, zejména 

finanční subjekty, decentralizovaný přístup; je přesvědčen, že sídlo zprostředkovatele 
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by vždy mělo nést odpovědnost za zajištění řádného uplatňování předpisů zaměřených 

na boj proti praní peněz ve všech oblastech a odvětvích podnikání; 

111. s velkým znepokojením konstatuje, že v důsledku rozvoje digitálních technologií a 

jejich stále častějšího a širšího využívání v oblasti obchodu a hospodářských a 

finančních transakcí se může snadno stát, že boj proti praní peněz a daňové kontroly 

budou marné, protože vnitrostátní správci daně i donucovací a soudní orgány nejsou 

náležitě připraveny na to, aby se s těmito výzvami vypořádaly; Úlohy a povinnosti 

bank  

112. konstatuje, že banky, jiné finanční instituce a správci majetku jsou aktivními činiteli, 

kteří tyto postupy iniciují, a tvoří přibližně jednu šestinu subjektů odhalených v případu 

Panama Papers; upozorňuje, že banky působily jako zprostředkovatelé u přibližně 9 % 

offshorových subjektů založených společností Mossack Fonseca; konstatuje, že některé 

banky figurující v případu Panama Papers byly v období mezi roky 2008 a 2012 

příjemcem záchranných opatření financovaných z veřejných peněz; 

Úlohy a povinnosti bank  

113. připomíná, že většina nezákonných finančních toků spojených s praním peněz, 

daňovými úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem prochází přes mezinárodní 

bankovní systém; lituje, že evropské bankovní ústavy, jejichž aktivní a systematické 

zapojení do těchto nezákonných praktik bylo prokázáno, nadále volně působí, aniž by 

byly uplatněny jakékoli sankce;  

114. uznává, že banky se podílely na čtyřech obecných činnostech, a to na zajišťování a 

správě offshorových struktur, poskytování bankovních účtů pro offshorové subjekty, 

poskytování jiných finančních produktů a korespondenčním bankovnictví1, a že se se 

ukázalo, že příležitosti k daňovým únikům jsou klientům nabízeny i v odvětví 

finančních služeb, ať už ze strany bank, investičních poradců, či advokátních kanceláří2; 

115. s velkým znepokojením konstatuje, že vnitrostátní i evropské regulační orgány mnohdy 

zanedbávají kontrolu původu bohatství, což politicky exponovaným osobám z 

kleptokratických režimů a dalším zločincům umožňuje investovat a vlastnit akciové 

podíly v bankách, finančních a pojišťovacích institucích a významných hospodářských 

skupinách v EU, což reálně usnadňuje praní těchto prostředků uvnitř finančního 

systému EU; zdůrazňuje, že v rámci toho chybí i zajištění konsolidovaného dohledu a 

kontroly vazeb mezi evropskými bankami, společnostmi a hospodářskými skupinami a 

jejich holdingovými či mateřskými skupinami usazenými v nespolupracujících 

jurisdikcích nebo jurisdikcích s nízkou úrovní vymáhání opatření zaměřených na boj 

proti praní peněz; 

116. zdůrazňuje, že banky jsou klíčovými činiteli při odhalování podezřelých obchodů a 

jejich ohlašování vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám, ale také to, že 

některé banky neusnadňují vyšetřování vedená finančními zpravodajskými jednotkami a 

jednotkami pro navracení majetku, například tím, že neposkytují úplné informace v 

podobě digitálních podkladů o podezřelých subjektech nebo transakcích; poukazuje na 

                                                 
1 Obermayer a Obermaier, 2016. 
2 Písemné odpovědi Norberta Paulina výboru PANA, slyšení výboru PANA ze dne 14. listopadu 2016. 
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důkazy předložené výboru, z nichž vyplývá, že některé banky svým klientům zřizovaly 

účty ještě před splněním požadavků na hloubkovou kontrolu klienta a před zjištěním 

totožnosti skutečných majitelů; konstatuje, že řada bank zmiňovaných v případu 

Panama Papers byla orgány dohledu pokutována za nedodržení předpisů pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu, ale že uložené sankce jsou i nadále nižší než 

sankce, které jsou za podobné trestné činy ukládány ve Spojených státech; vyjadřuje 

politování nad tím, že finanční povinné osoby si pokuty, které jim uloží orgány dohledu, 

mohou odečíst z daní; 

117. bere na vědomí, že zprostředkování bankami při zakládání offshorových struktur se 

výrazně omezilo od roku 2007, kdy bylo zjištěno, že banky ve velkém měřítku 

podporovaly nedodržování ustanovení evropské směrnice o zdanění příjmů z úspor 

(2005); konstatuje, že na poklesu počtu offshorových subjektů zprostředkovaných 

bankami od roku 2008 se rovněž podílelo riziko poškození dobrého jména a regulační 

rizika v období po finanční krizi1; je si nicméně vědom toho, že na celosvětové úrovni 

podle statistických údajů k žádnému všeobecnému poklesu objemu prostředků 

protékajících přes daňové ráje přinejmenším v období do roku 20142 nedošlo, avšak 

došlo k reorganizaci využívaných jurisdikcí a nástrojů; konstatuje, že zároveň s 

progresivním zvyšováním daně vybírané srážkou v Lucembursku, Rakousku a Belgii 

(do roku 2009) z 15 % v roce 2005 na 20 % v roce 2008 a na 35 % v roce 2011 se čím 

dál větší objem offshorových peněz přesouval do společností typu poštovní schránka 

sídlících v jurisdikcích, jako jsou Bahamy, Singapur a Hongkong; konstatuje nicméně, 

že jak dokládá případ Panama Papers, podnikání v oblasti zprostředkovatelství převzaly 

jiné profese, zejména právníci; 

118. konstatuje, že klíčovou úlohu při přeshraničním poskytování služeb jednotlivcům s 

vysokým čistým jměním sehrály pobočky privátního bankovnictví velkých bank ve 

finančních centrech; konstatuje, že 20 největších evropských bank registruje zhruba 

čtvrtinu  svých zisků v EUR v jurisdikcích s nízkými daněmi, což v roce 2015 

představovalo celkovou částku 25 miliard EUR, a že objem podnikání bank v 

jurisdikcích s nízkými daněmi je nesouměrný vůči podílu těchto jurisdikcí, který činí 11 

% na světové populaci a 5 % na světovém HDP3;  

119. upozorňuje, že banky neplnily vždy vlastní vnitřní směrnice či regulatorní požadavky 

(týkající se hloubkové kontroly klienta), že v některých případech chybně zařadily 

klienta do nesprávné kategorie vysokého rizika, místo aby řádně uplatnily politiku 

„poznej svého klienta“, a že následné oznamování v rámci zesílené hloubkové kontroly 

klienta bylo neúplné4; se znepokojením poukazuje na případy finančních institucí – a to 

i v evropských členských státech – jejichž majiteli či správci jsou politicky exponované 

osoby nebo osoby jim blízké, jež ovlivňují způsob provádění hloubkových kontrol 

klientů;  

120. podotýká, že hloubkové kontroly klienta se především opírají o vlastní prohlášení nebo 

zaškrtávání odpovědí osobami, které si zakládají bankovní účet, aniž by jejich profil 

                                                 
1 Zpráva o vyšetřování Nordea Private Banking ve vztahu k offshorovým strukturám, 20. června 2016, a mise 

vyšetřovacího výboru belgického parlamentu, 26. dubna 2017. 
2 Podle údajů MMF, Banky pro mezinárodní platby, Evropské komise a ekonoma Gabriela Zucmana. 
3 Oxfam, Opening the vaults [Otvírání trezorů], 2017. 
4 Slyšení výboru PANA ze dne 9. února 2017. 
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podléhal řádnému šetření1;  

121. konstatuje, že některé odpovědi, které poskytli zprostředkovatelé výboru, se zdají být v 

rozporu s informacemi získanými z případu Panama Papers2; odsuzuje jakákoli 

nepravdivá prohlášení učiněná před výborem; 

Bankovní dohled 

122. konstatuje, že dohled vykonávaný příslušnými orgány v členských státech se po 

odhaleních v případu Panama Papers často různil, a to od úplných křížových kontrol 

všech kontrolovaných bank až po namátkové či vůbec žádné kontroly; 

123. zdůrazňuje, že v některých členských státech jsou pravomoci příslušných orgánů 

omezeny na dohled nad existencí kontrolních mechanismů v rámci boje proti praní 

peněz; konstatuje, že rozdíly v pravomocech udělených orgánům finančního dohledu v 

jednotlivých členských státech brání důslednému uplatňování norem v oblasti boje proti 

praní peněz a financování terorismu, stejně jako dobré spolupráci; konstatuje, že ECB, 

největší orgán obezřetnostního dohledu v EU, není na základě jednotného mechanismu 

dohledu orgánem příslušným pro dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování 

terorismu, a že tato skutečnost znemožňuje výměnu důvěrných informací mezi 

příslušnými orgány a ECB; 

124. konstatuje, že schopnost příslušných orgánů ověřovat provádění skupinových strategií a 

postupů ze strany podniků je často omezována vnitrostátními právními předpisy v 

oblasti ochrany údajů a zachování bankovního tajemství; 

125. konstatuje, že podle informací poskytnutých Evropským orgánem pro bankovnictví 

(EBA) byla do prosince 2016 v téměř 1 300 bankách provedena analýza na dálku nebo 

kombinace analýzy na dálku a kontroly na místě; konečné výsledky očekává během 

třetího čtvrtletí roku 2017; upozorňuje, že první náznaky výsledků naznačují, že v 

některých případech byly zjištěny nedostatky; 

126. konstatuje, že v prosinci 2016 rozeslal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) členům 

své dozorčí rady dotazník, aby v návaznosti na případ Panama Papers konsolidoval svůj 

přístup k opatřením v oblasti dohledu; podotýká, že výsledky tohoto průzkumu nebyly 

dosud zveřejněny; 

127. konstatuje, že jen několik příslušných orgánů řešilo případ Panama Papers nad rámec 

praní peněz a že jen málo z nich našlo souvislost se zjevnými daňovými trestnými činy; 

128. podotýká, že orgány členských států nedohlížely na finanční instituce účinně ani před 

odhaleními v případu Panama Papers a že neukládaly dostatečné sankce finančním 

                                                 
1Slyšení výboru PANA ze dne 13. října 2016 a 24. ledna 2017. 
2 společnost Société Générale například výboru sdělila, že není skutečnou majitelkou dvou nadací, Rousseau a 

Valvert, o jejichž vytvoření požádala společnost Mossack Fonseca, avšak dokumenty z případu Panama papers, 

které byly uveřejněny novináři z konsorcia ICIJ, to popírají; obdobně maltská zprostředkovatelská společnost 

Nexia BT odpověděla na písemné dotazy našeho výboru prohlášením, že jeden z jejích zakladatelů nemá žádné 

styky s panem Keithem Schembrim, vedoucím pracovního týmu maltského ministerského předsedy, přestože 

podepsal doporučující dopis adresovaný společnosti Mossack Fonseca, v němž sděluje, že s panem Schembrim 

udržuje dlouholeté obchodní i osobní styky.  
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institucím ve smyslu směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 

obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, u nichž byla 

zjištěna závažná porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle třetí směrnice o boji 

proti praní peněz; konstatuje, že skutečnosti, které odhalil ázerbajdžánský Laundromat, 

ukazují, že některé orgány finančního dohledu nejsou schopny zajistit, aby finanční 

instituce dbaly svých povinností, které jim ukládá směrnice o boji proti praní peněz, a to 

ani poté, co byla v roce 2012 přijata nová doporučení Finančního akčního výboru 

(FATF); 

129. upozorňuje na to, že 20 největších bank v EU registruje ve zvláštních daňových 

jurisdikcích větší množství svých zisků, než by bylo možné odůvodnit rozsahem reálné 

hospodářské aktivity, kterou v nich vyvíjejí, většinou bez toho, aby v dotčených zemích 

zaměstnávaly jediného člověka, přičemž v těchto jurisdikcích platí jen nízké anebo 

vůbec žádné daně1; je přesvědčen, že příslušné orgány EU nejsou schopny zajistit 

účinný dohled nad tímto jednáním bank EU ve třetích zemích a že to může představovat 

určitá rizika pro finanční stabilitu bankovní unie; 

130. konstatuje, že více než 20 příslušných orgánů dozoru EU přijalo opatření dozoru jako 

přímý důsledek zveřejnění dokumentů z případu Panama Papers2; 

Právníci a právnické kanceláře 

131. upozorňuje na problémy spojené s regulací právníků a právnických kanceláří 

zapojených do zakládání a správy offshorových struktur, neboť často působí 

přeshraničně a nejméně v jedné třetí zemi, v níž se plnění zákonných požadavků či 

hloubková kontrola klientů neprověřuje3;  

132. upozorňuje na to, že právníci a advokátní kanceláře často poskytují investiční a daňové 

poradenství a pomoc při zakládání offshorových subjektů, často v přímém kontaktu se 

skutečnými konečnými majiteli;  

133. konstatuje, že počet oznámení podezřelého obchodu podaných právníky a dalšími 

vykonavateli převážně samospravovaných povolání je nízký4, a konstatuje, že oznámení 

podaná právníky jsou často podávána až po odhaleních ve sdělovacích prostředcích;  

134. bere na vědomí, že ve většině členských států vykonávají dohled nad právníky profesní 

advokátní komory a jejich sdružení, jež na své členy aktivně nedohlížejí, ale častěji 

jednají na základě stížnosti klientů; vyjadřuje politování nad tím, že statistiky o 

sankcích nebo kárných opatřeních uložených vnitrostátními advokátními komorami 

nejsou ve všech státech EU veřejně dostupné; 

                                                 
1 Oxfam, Opening the vaults [Otvírání trezorů: jak největší evropské banky využívají daňových rájů], březen 

2017. https://www.oxfam.org/en/research/opening-vaults https://www.oxfam.org/en/research/opening-vaults 
2 Písemné odpovědi EBA výboru PANA, slyšení výboru PANA ze dne 13. října 2016. 
3 to je případ Švýcarska, kde právníci mohou jednat jako jmenovaní ředitelé bez toho, aby jim vnitrostátní 

zákony ukládaly povinnost provádět hloubkové kontroly klientů; 
4 Viz např. zprávy vzájemného hodnocení výboru FATF, nebo: Fighting tax crimes – cooperation between 

Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – spolupráce mezi finančními zpravodajskými 

jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, Výzkumná služba Evropského parlamentu 

(EPRS), březen 2017. 

https://www.oxfam.org/en/research/opening-vaults
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135. konstatuje, že na příslušníky právnické profese se v případě nedodržení závazků 

vyplývajících ze směrnice o boji proti praní peněz vztahují přísné sankce 

(občanskoprávní a v některých případech i trestní); konstatuje však, že tato přísná kárná 

řízení jen zřídkakdy vedou k vyloučení z advokátní komory1; 

136. konstatuje, že rozsah zákonných ustanovení v oblasti ochrany z důvodu důvěrnosti 

komunikace mezi advokátem a jeho klientem opravňující vykonavatele některých 

určených profesí, jako jsou advokáti a notáři, odmítnout vypovídat nebo poskytnout 

důkazy v daňových záležitostech, nejsou ve všech členských státech jednoznačné ani 

jednotné, natož pak napříč členskými státy;  

137. zdůrazňuje zejména, že v řadě členských států nemohou být právníci postihováni za 

poskytování poradenství ohledně způsobů daňového úniku nebo praní peněz 

nerezidentům, a to s ohledem na zásadu teritoriality; 

138. konstatuje, že právní poradci se s odvoláním na „profesní tajemství“ sami zprošťují 

zákonných povinností, aby se vyhnuli provádění hloubkových kontrol klientů, a to i 

tehdy, když nejednají jako advokáti, nýbrž jako poskytovatelé finančních služeb2; 

Účetní, účetní firmy a auditoři 

139. konstatuje, že zaměstnance účetních firem tvoří převážně profesionální účetní, auditoři 

a právní a daňoví odborníci; 

140. konstatuje, že na offshorové subjekty v jurisdikcích, které se v dokumentech vyskytují 

nejhojněji (např. Britské Panenské ostrovy, Panama a Seychely), se nevztahuje 

požadavek na provedení auditu; zdůrazňuje však, že pokud jsou offshorové subjekty 

konsolidovány do mateřského podniku, měl by u nich být audit proveden; podotýká, že 

kontrolní orgány v některých jurisdikcích požadují, aby banky a další finanční 

zprostředkovatelé prováděli audit části svých postupů, například postupů v rámci boje 

proti praní peněz; 

141. konstatuje, že úloha účetních firem v systémech odhalených v rámci případu Panama 

Papers spočívala především v poskytování poradenství a správě offshorových struktur a 

že auditoři se na nich aktivně nepodíleli, jelikož u offshorových subjektů se obvykle 

provedení auditu nepožaduje; konstatuje nicméně, že účetní firmy tzv. Velké čtyřky, 

které ovládají trh, sehrály určitou úlohu v jiných daňových skandálech, jako je aféra 

LuxLeaks, a že jejich činnosti vykonávané zároveň v oblasti daňového poradenství i v 

oblasti auditů představují možnost vážného střetu zájmů; 

142. konstatuje, že účetní firmy často vydávají vnitřní pokyny ohledně postupů, které 

považují za přijatelné, ale že tato samoregulace k účinnému řešení problému daňových 

úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, které podporují a umožňují, nestačí; 

                                                 
1 Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account certification 

services and legal services [Pravidla týkající se nezávislosti a odpovědnosti v oblasti auditu, daňového 

poradenství, účetnictví, služeb ověřování účtů a právních služeb], Ian Roxan a Saipriya Kamath (London School 

of Economics) a Willem Pieter De Groen (Centrum pro evropská politická studia), duben 2017. 
2  Výměna názorů s vnitrostátními parlamenty a Markem Piethem na půdě výboru PANA, 31. ledna 2017. 
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143. konstatuje, že auditoři a daňoví poradci působí jako celosvětově integrované 

společnosti, prezentují se však jako řada samostatných právních subjektů, které nemají 

společného vlastníka, nýbrž jsou spojeny smlouvami o uplatňování společných norem 

pod společným jménem s cílem rozmělnit odpovědnost, omezit správní náklady, 

vyloučit právní rizika a své klienty chránit před šetřením regulačních orgánů1; 

144. vyjadřuje politování nad tím, že počet oznámení podezřelého obchodu podaných 

účetními finančním zpravodajským jednotkám je nízký a neodráží míru, v jaké je toto 

odvětví vystaveno rizikům praní peněz2; 

145. zdůrazňuje, že účetní firmy nehrají pouze klíčovou úlohu při vytváření režimů 

agresivního daňového plánování pro své klienty, ale že také pomáhají vládám států při 

vytváření jejich daňových řádů a zákonů, čímž vzniká závažný střet zájmů; 

146. je znepokojen mísením a střety zájmů na straně auditorů a poradců, právníků a 

advokátních kanceláří, kteří často poskytují poradenství vládním orgánům připravujícím 

návrhy daňových právních předpisů, vytvářejí koncepce nástrojů pro boj proti praní 

peněz, a někdy dokonce i provádějí vyšetřování a audity regulačních orgánů, ačkoli 

zároveň poskytují nebo poskytovali své služby regulovaným subjektům; 

Svěřenské společnosti, jiné obdobné právní formy a fiduciární společnosti 

147. připomíná, že svěřenské a fiduciární společnosti a jiné obdobné právní struktury 

sehrávají významnou úlohu při vytváření a správě offshorových subjektů; v této 

souvislosti poznamenává, že Europolem vedené vyšetřování případu Panama Papers, 

které vedlo k 3 469 pravděpodobným shodám se záznamy vedenými v jeho databázi 

osob podezřelých z trestné činnosti, rovněž ukázalo, jak rozšířené je využívání 

svěřenských struktur k utajování majetku a totožnosti jeho majitelů; 

148. poznamenává, že svěřenská společnost je souborem aktiv vytvořených na základě 

soukromoprávní smlouvy uzavřené třemi stranami (zakladatel, svěřenský správce a 

skutečný majitel) a sama o sobě není právnickou osobou; 

149. vyjadřuje politování nad tím, že svěřenské a fiduciární společnosti jsou pro tvůrce 

politik v onshorových jurisdikcích obtížně zjistitelné kvůli své omezené fyzické 

přítomnosti a nedostatku informací, které mají zákonodárci a orgány k dispozici; 

150. konstatuje, že svěřenské společnosti jednají jménem skutečného konečného majitele, že 

však jejich přímým klientem je ve většině případů jiný zprostředkovatel, jako např. jiné 

svěřenské společnosti, právnické kanceláře, účetní firmy nebo banky; 

151. konstatuje, že svěřenské společnosti mohou být samostatné podniky nebo mohou být 

vlastněny jiným druhem společností poskytujících služby, jako např. právnickými 

                                                 
1 Richard Murphy a Saila Naomi Stausholm, The Big 4, a study on opacity [Velká čtyřka – studie 

neprůhlednosti], červenec 2017. 
2 Viz např. Zprávy vzájemného hodnocení výboru FATF nebo Fighting tax crimes – cooperation between 

Financial Intelligence Units [Boj proti daňovým trestným činům – spolupráce mezi finančními zpravodajskými 

jednotkami], Dr. Amandine Scherrer a Dr. Anthony Amicelle, Výzkumná služba Evropského parlamentu 

(EPRS), březen 2017. 
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kancelářemi nebo bankami;  

152. konstatuje, že svěřenské společnosti mohou být rovněž součástí složitých systémů 

mezinárodních hospodářských skupin umožňujících daňové úniky a vyhýbání se 

daňovým povinnostem a že často bývají součástí mezinárodních systémů1; 

153. zdůrazňuje nebezpečí toho, že určité obchodní či neobchodní formy svěřenských 

společností by se v budoucnosti mohly stát ještě větším nástrojem zneužívání, protože 

nejsou právnickými osobami, a proto – na rozdíl od firem – se na ně nevztahují účetní a 

právní požadavky na zpřístupňování informací, například na zveřejňování roční účetní 

závěrky; kromě toho je kvůli chybějícímu rejstříku svěřenských společností pro daňové 

orgány velmi obtížné získat informace o majetku, který se v těchto společnostech 

nachází;  

4. Otázka třetích zemí  

4.1. Zjištění  

154. připomíná, že v některých třetích zemích, jako je tomu v případě USA, centrální 

shromažďování nebo oznamování informací2 o skutečném konečném majiteli u 

právnických osob nepředstavuje zákonnou povinnost;  

155. zdůrazňuje, že některé jurisdikce třetích zemí sdílejí informace o skutečných konečných 

majitelích s evropskými finančními zpravodajskými jednotkami výhradně pro 

zpravodajské účely, na mezinárodní žádosti o spolupráci však neodpovídají, čímž 

vylučující možnost použití těchto informací v soudním řízení;  

156. upozorňuje, že některé třetí země používají zvláštní daňové režimy, aby přilákaly 

podniky; zdůrazňuje, že v některých jurisdikcích je velmi snadné založit firmu bez 

prozrazení identity, neboť je k tomu zapotřebí pouze velmi málo informací; podotýká, 

že vytvoření jednoduchého právního dokumentu on-line vyžaduje pouze několik málo 

kroků; vyjadřuje politování nad tím, že by to mohlo vést k šíření postupů, které jsou 

určeny k vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům;  

157. podotýká, že ačkoli mají USA ve srovnání se stávající právní úpravou EU méně náročné 

právní předpisy v oblasti boje proti praní peněz, zvláště pokud jde o transparentnost 

skutečného konečného majitele, neboť nemají žádný centralizovaný rejstřík skutečných 

konečných majitelů, zato se jim však daří tyto předpisy s větší účinností uplatňovat;  

158. upozorňuje na systém odkladu daňové povinnosti užívaný v USA, který umožňuje 

nadnárodním společnostem odkládat své zahraniční zisky v offshorových centrech po 

neomezenou dobu, a vyhnout se tak placení daní při navracení těchto zisků; 

159. připomíná svůj požadavek, aby EU posílila svou roli na mezinárodní scéně svým 

jednotným vystupováním a pracovala na vytvoření společného rámce EU pro 

dvoustranné dohody o daňových záležitostech coby prostředku pro řešení problému 

spekulací s ustanoveními smluv (tzv. treaty shopping); domnívá se, že uzavírání dohod 

                                                 
1 Písemné odpovědi Norberta Brooka Harringtona výboru PANA, slyšení výboru PANA ze dne 24. ledna 2017.  
2 Zpráva o pracovní cestě výboru PANA do USA ve dnech 21.–24. března 2017. 
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o volném obchodu musí doprovázet prohloubení spolupráce v daňové oblasti a 

ustanovení, která zabrání vyhýbání se daňovým povinnostem, a že součástí těchto 

dohod by měly být zásady řádné správy v oblasti daní; 

160. konstatuje, že Evropská komise vyslovuje své připomínky ke každému hodnocení 

členských států vypracovanému Finančním akčním výborem (FATF) nebo Výborem 

expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz (Moneyval) a navrhuje, aby tyto 

připomínky byly v budoucnu zveřejněny; 

4.2. Rozvojové země  

161. zdůrazňuje, že současně narůstá nerovnost a že méně rozvinuté země jsou 

prostřednictvím offshorových struktur více zasaženy daňovými úniky a praním peněz; 

konstatuje, že 30 % finančního bohatství Afriky se nachází v offshorových centrech, v 

důsledku čehož dosahuje ztráta příjmů z daní 14 miliard USD1; 

162. zdůrazňuje, že nezákonné finanční toky mají zničující dopady na rozvojové země2; bere 

na vědomí, že organizace Global Financial Integrity (GFI) ve své zprávě z prosince 

2014 odhaduje, že rozvojové a rozvíjející se ekonomiky přišly v období od roku 2003 

do roku 2012 v důsledku nezákonných finančních toků 6,6 bilionu USD, přičemž 

nezákonné finanční toky narůstají závratným tempem v průměru o 9,4 % ročně3;  

163. upozorňuje na nepřijatelnou situaci, při níž některé společnosti působící v rozvojových 

zemích využívají korupčních metod, daňových podvodů, vyhýbání se daňovým 

povinnostem, daňových úniků, stanovování převodních cen a anonymního vlastnictví 

společností s cílem snížit svou daňovou povinnost nebo prát peníze, zatímco se 

milionům lidí nedostává dostatečné výživy, zdravotní péče a vzdělání4; 

164. konstatuje, že nedostatek elektronických rejstříků finančních účtů v rozvojových zemích 

ztěžuje či přímo znemožňuje příslušným orgánům přístup k informacím, které se týkají 

finančních otázek či otázek spojených s účty;  

165. je znepokojen, že většina rozvojových zemí bude při zavádění systému OECD pro 

automatickou výměnu informací od konce roku 2017 či 2018 čelit obtížím kvůli 

nedostatku technické, lidské a institucionální kapacity, což jim může zabránit v tom, 

aby těžily z přínosů tohoto nástroje v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a 

daňovým únikům; konstatuje, že pokud jde o globální spolupráci, je třeba zaujmout 

společný přístup k jednoduchým zásadám, a to tak, aby mohlo být dosaženo účinného 

výsledku; je znepokojen rizikem vzniku dvourychlostního mezinárodního systému 

automatické výměny informací, v němž budou rozvojové země z recipročních výměn 

vyloučeny;  

166. konstatuje, že Afrika jako kontinent přichází v důsledku nezákonných finančních toků 

                                                 
1Gabriel Zucman, Teresa Lavender Fagan a Thomas Piketty (2015), The hidden wealth of nations: The scourge 

of tax havens [Skryté bohatství národů – Pohroma jménem „daňové ráje“]. The scourge of tax havens [Skryté 

bohatství národů – Pohroma jménem „daňové ráje“], University of Chicago Press, 2015. 
2 OECD, ‘Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses’, 2014, s. 15.   
3 Global Financial Integrity. 
4 Mark Tran, Tax Evasion Still Crippling Africa as Rich Countries Fail to Deliver Support, [Daňové úniky stále 

ochromují Afriku, přičemž bohaté země neposkytují podporu], The Guardian, 10. května 2013. 

https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf
https://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf
http://www.gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/
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ročně nejméně o 50 miliard USD, což je dvojnásobek toho, kolik získá prostřednictvím 

mezinárodní pomoci; bere na vědomí rozhodné požadavky zástupců rozvojových zemí 

na skoncování s daňovými ráji, neboť shromažďují nezákonný obchodní kapitál1; 

167. je přesvědčen, že posílení daňových kapacit zemí poškozovaných daňovými úniky a 

vyhýbáním se daňovým povinnostem může mít významné přínosy; připomíná, že mezi 

prahovým množstvím vybraných daní a institucionální kapacitou vlád existuje přímý 

vztah; v této souvislosti opětovně poukazuje na vědecké podklady, z nichž je zřejmé, že 

desetiprocentní zvýšení kapacity v oblasti daňové správy odpovídá ročnímu růstu DPH 

ve výši 1,5 %; 

168. konstatuje, že opatření EU ovlivňují daňovou transparentnost i prostřednictvím 

investičních aktivit Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, 

které v rámci svých portfoliových investic využívají netransparentních investičních 

struktur, a požaduje, aby byly učiněny kroky, které povedou k odstranění tohoto 

problému; 

169. vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím negativním dopadem nezákonných finančních 

toků, které vytvářejí překážku hospodářskému růstu, sociálnímu rozvoji, boji proti 

nerovnosti a posilování orgánů státní správy a institucionální kapacity; 

170. konstatuje, že proces v rámci akčního plánu v oblasti eroze základu daně a přesouvání 

zisku nezahrnuje rozvojové země jako rovnocenné partnery pro jednání a neposkytl 

účinná řešení daňových problémů nejchudších zemí, včetně celosvětové sítě daňových 

úmluv, které často brání rozvojovým zemím v tom, aby zdaňovaly zisky vytvářené na 

jejich území; zdůrazňuje, že pouze úplné zapojení rozvojových zemí do celosvětové 

daňové reformy může přinést účinná řešení globálního problému; 

5. Oznamovatelé 

171. poukazuje na skutečnost, že případy úniků z afér LuxLeaks, Panama Papers, Swiss 

Leaks, Bahamas Leaks, Football Leaks a mnoho dalších ukázaly, jak zásadní úlohu 

mohou sehrát oznamovatelé v boji proti praní peněz, podvodům, agresivnímu 

daňovému plánování nebo korupci či v jiných případech odhalujících určitou utajenou 

činnost; zdůrazňuje proto, že ochrana oznamovatelů může přispět k ochraně veřejného 

zájmu, podporovat řádnou správu věcí veřejných a posilovat právní stát; poznamenává, 

že dokud budou povinné osoby riskovat pouze nízké pokuty za to, že příslušným 

orgánům neoznámily nebo špatně oznámily podezření na praní peněz, bude prevence 

praní peněz a teroristických útoků narážet na vážné překážky; 

172. vyzdvihuje úlohu, kterou plní odbory a organizace občanské společnosti v souvislosti s 

podporou a pomocí poskytovanou oznamovatelům při jejich jednání uvnitř jejich 

organizace; 

173. vyjadřuje politování nad tím, že v některých zemích je stíhání oznamovatelů používáno 

jako prostředek k ochraně tajemství2; považuje za nanejvýš politováníhodné, že v 

                                                 
1 Slyšení výboru PANA o rozvojových zemích, 6. dubna 2017. 
2 Overcoming the shadow economy [Překonání stínové ekonomiky], Joseph E. Stiglitz a Mark Pieth, listopad 

2016. 
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případě LuxLeaks byly dosud stíháni pouze oznamovatelé a novináři, zatímco 

společnosti a zprostředkovatelé, kteří se podíleli na rozhodnutí o daňovém režimu a byli 

odhaleni v dokumentech z případu LuxLeaks, zůstávají nedotčeni; připomíná, že 

Evropský parlament opakovaně žádal o učinění kroku ke zlepšení ochrany 

oznamovatelů a novinářů;  

174. vítá skutečnost, že Komise v současné době posuzuje rozsah možných budoucích 

horizontálních nebo dalších odvětvových opatření na úrovni EU s cílem posílit ochranu 

oznamovatelů; konstatuje, že Parlament v současné době připravuje zprávu z vlastního 

podnětu obsahující doporučení k danému tématu;  

6. Interinstitucionální spolupráce  

175. připomíná, že podle č. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii se Unie a členské státy podle 

zásady loajální spolupráce navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů 

vyplývajících ze Smluv;  

176. konstatuje, že zásada loajální spolupráce zahrnuje požadavek, aby členské státy přijaly 

veškerá vhodná opatření na zachování oblasti působnosti a účinnosti práva Unie; 

připomíná, že členské státy by se měly vyvarovat opatření, která by mohla vážně ohrozit 

dosažení výsledku stanoveného právními předpisy EU; 

177. vítá dobrou spolupráci s Komisí s ohledem na slyšení předsedy Junkera, komisařky 

Jourové a komisaře Moscoviciho a na účast úředníků Komise na schůzích výboru; 

vyjadřuje však politování nad tím, že některé z odpovědí poskytnutých během výměny 

názorů byly zcela nevyhovující; 

178. vítá odpovědi, které poskytli ministři financí a spravedlnosti 25 členských států v reakci 

na dotazník zaslaný Komisí; vyjadřuje však politování nad tím, že Malta a Maďarsko 

svoji reakci nezaslaly a že Malta jakožto země zastávající předsednictví Rady jevila tak 

malou ochotu ke spolupráci1; 

 

179. poukazuje na skutečnost, že dosažení dohody s Komisí ohledně přístupu k důvěrným 

dokumentům nepodléhajícím utajení trvalo šest měsíců a že toto zpoždění 

představovalo významnou překážku pro činnost výboru; zdůrazňuje, že ne všechny 

obdržené dokumenty jsou aktuální a jsou často značně upraveny či případně začerněny, 

což představuje další významnou překážku pro činnost výboru; připomíná, že informace 

poskytnuté v těchto dokumentech nepodléhajících utajení shledaly Komise a Rada 

důvěrnými, a výboru tedy nebylo umožněno zahrnout je do své závěrečné zprávy;  

180. konstatuje, že výbor při několika příležitostech pozval zástupce současného i 

nadcházejícího předsednictví k účasti na slyšeních za účelem projednání spolupráce a 

dalšího postupu v oblasti boje proti praní peněz, daňových úniků a vyhýbání se 

daňovým povinnostem, že však tyto žádosti byly ve všech případech na základě 

nepřesvědčivých argumentů zamítnuty; 

181. konstatuje, že navzdory požadavku předloženému Radě nebyly výboru zpřístupněny 

žádné dostatečné podklady; zpochybňuje proto politickou vůli Rady posílit 

                                                 
1 Dánsko nakonec poskytlo odpovědi na dotazník výboru PANA dne 30. srpna 2017. 
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transparentnost a spolupráci v boji proti daňovým únikům a praní peněz či jednat v 

souladu se Smlouvou a zásadou loajální spolupráce; zdůrazňuje, že se Parlament 

domnívá, že občané by měli mít možnost znát postoj svých vlád k těmto důležitým 

otázkám; 

 

182. s politováním konstatuje, že od doby, kdy byl zřízen vyšetřovací výbor Evropského 

parlamentu pro prošetření případu Panama Papers, se Rada pokouší jeho práci mařit, a 

to i vydáním informativní poznámky určené Výboru stálých zástupců ohledně výboru 

PANA ze dne 1. července 2016, ve které vyzvala ke koordinovanému a jednotnému 

postupu členských států za účelem omezení rozsahu šetření a obhajovala odmítnutí 

účasti na šetření za určitých okolností; 

183. lituje, že předseda Skupiny Rady pro kodex chování (zdanění podniků) odmítl pozvání 

k účasti na slyšení výboru na základě dosti nepochopitelného právního názoru („není 

orgánem EU“); 

184. konstatuje, že spolupráce ze strany Rady a její Skupiny pro kodex chování (zdanění 

podniků) byla dosud velmi neuspokojivá, což samo o sobě představuje významnou 

překážku pro činnost výboru PANA; 

185. konstatuje, že Komise a Rada nadále odmítají udělit svůj souhlas k návrhu nařízení 

Evropského parlamentu o podrobných ustanoveních pro výkon vyšetřovacích 

pravomocí Evropského parlamentu, a zvláštní a vyšetřovací výbory Evropského 

parlamentu tak stále nemají ve srovnání s obdobnými výbory členských států a 

Kongresem Spojených států dostatečné pravomoci, jako například právo předvolat 

svědky nebo si vymoci přístup k dokumentům; 

186. věří, že pravomoci správců daně v oblasti dohledu budou rozšířeny, aby bylo zajištěno 

důslednější sledování netransparentního jednání a lépe využitelné finanční zpravodajské 

informace; 

187. dochází proto k závěru, že z výše uvedených důvodů došlo ze strany některých 

členských států a Rady a jejích orgánů k porušení zásady loajální spolupráce; 

 

7. Závěry 

188. dochází k závěru, že základním problémem v případu Panama Papers je přesun 

prostředků mezi jednotlivými offshorovými i onshorovými jurisdikcemi za účelem 

snížení daní na minimum, jejich neplacení nebo praní peněz; je přesvědčen, že je 

naléhavě zapotřebí více politické vůle, lepší regulace a důraznějšího vymáhání a 

monitorování stávajících pravidel pro potírání této praxe;  

189. konstatuje, že prostřednictvím svěřenských společností, krycích společností, daňových 

rájů a složitých mezinárodních finančních struktur se některým nadnárodním 

společnostem a jednotlivcům s vysokým čistým jměním daří úspěšně skrývat majetek 

například před správci daně a dalšími subjekty s oprávněnými finančními nároky, a jsou 

tak chráněni tím, že ukryli své bohatství v legislativním vakuu;  

190. dochází k závěru, že nedostatečná spolupráce a koordinace mezi orgány EU, jejími 

agenturami, členskými státy a příslušnými orgány pro jednotlivé právní předpisy 
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týkající se daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz 

představuje systémový problém; 

191. dochází k závěru, že v některých členských státech je patrná tendence neposkytovat 

potřebné informace v požadovaném množství a kvalitě, přičemž tyto státy obecně 

nevykazují známky skutečné snahy přijmout opatření v boji proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem a proti daňovým únikům, což představuje porušení zásady 

loajální spolupráce zakotvené v SEU; dochází k závěru, že tyto členské státy se snaží 

utajit své vlastní pochybení; 

 

192. připomíná, že v boji proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní 

peněz je klíčová transparentnost, výměna informací, náležité vymáhání práva a trvalé 

zdokonalování metod tohoto boje; dochází k závěru, že nezbytnou součástí tohoto úsilí 

je zveřejňování informací o daních všech velkých společností podle jednotlivých zemí; 

193. dochází k závěru, že platné právní předpisy EU před odhaleními v případu Panama 

Papers nebyly dostatečné a nebyly vždy ani účinně vymáhány, což umožňovalo 

zprostředkovatelům, aby formálně splnili své povinnosti, jako např. hloubkovou 

kontrolu klienta a další oznamovací povinnosti, ale současně obcházeli smysl těchto 

předpisů; konstatuje, že od té doby byla provedena řada přezkumů, např. přezkum 

směrnice o správní spolupráci v oblasti daní a směrnice o boji proti praní peněz, byly 

předloženy nové legislativní návrhy, jako např. na podávání zpráv podle jednotlivých 

zemí a na regulaci zprostředkovatelů, a jiné návrhy byly obnoveny, např. legislativní 

návrh o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB); 

konstatuje, že předseda Komise přislíbil, že předloží návrhy na posílení spolupráce v 

daňové oblasti mezi členskými státy a že za tímto účelem bude stanovena povinnost 

odpovídat na skupinové dotazy týkající se daňových záležitostí, tak aby jeden členský 

stát mohl poskytnout jiným zemím veškeré informace, které jsou nezbytné ke stíhání 

subjektů, které se dopouštějí přeshraničních daňových úniků, a že na základě článku 

116 SFEU předloží rovněž návrhy na daňovou reformu, což zahrnuje spolurozhodování 

Rady a Evropského parlamentu, a to s cílem zabránit narušování podmínek hospodářské 

soutěže na vnitřním trhu;  

194. dochází zejména k závěru, že došlo k výraznému postupnému zlepšení, pokud jde o 

rejstřík skutečných konečných majitelů, který bude dostupný na základě oprávněného 

zájmu; zdůrazňuje, že záměrem nadcházející revize směrnice o boji proti praní peněz je 

posílení pravomocí finančních zpravodajských jednotek EU a usnadnění jejich 

spolupráce, ale že její rozsah je stále příliš omezený a že je zapotřebí sdílet finanční 

informace v rámci úsilí o řešení všech hospodářských trestných činů, ale i z důvodu 

sledování výnosů z činností spojených s podvody; 

195. dochází k závěru, že řádné určení totožnosti skutečných konečných majitelů představuje 

nadále jednu z hlavních překážek bránících v ukončení nezákonných režimů vyhýbání 

se daňovým povinnostem a že mezinárodní povaha finančních toků a struktury 

společností, které byly odhaleny výborem PANA, tento problém ještě zhoršuje; 

196. zdůrazňuje, že vynalézavost subjektů vyhýbajících se daňovým povinnostem je 

rychlejší než formulace právních předpisů a že se zprostředkovatelé a další 

poskytovatelé zprostředkovatelských služeb pohybují na straně práva jen díky 
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„kreativnímu“ dodržování právních předpisů; v tomto ohledu upozorňuje, že klíčovými 

faktory umožňujícími tyto postupy jsou rozdíly mezi právními předpisy jednotlivých 

zemí; 

197. dochází k závěru, že správa majetku zůstává do značné míry neregulované povolání a že 

v zájmu lepší regulace a lepšího vymezení této skupiny by měly být přijaty závazné 

mezinárodní předpisy a normy; 

198. konstatuje, že daně by měly být placeny tam, kde jsou vytvářeny zisky; vyjadřuje 

politování nad tím, že nedostatečné právní předpisy Unie či jejich neúčinné vymáhání 

umožnily postupy a vznik finančních struktur, které byly odhaleny v případech Panama 

Papers a které tuto základní zásadu úspěšně obcházely; dochází k závěru, že je zapotřebí 

zaujmout společný přístup EU v zájmu boje s krycími společnostmi a společnostmi typu 

poštovní schránka ve třetích zemích, zámořských zemích a územích a nejvzdálenějších 

regionech a že je nutné pro jednou skoncovat s praxí určenou k vyhýbání se placení 

spravedlivé úrovně daní v EU, a to na základě transparentnosti na straně konečných 

příjemců;  

199. dochází k závěru, že tento stav byl umožněn kvůli nedostatečnému uplatňování předpisů 

ze strany členských států a nedostatečnému vymáhání ze strany Komise; lituje toho, že 

někdy ani existence právní úpravy a dostatečného personálů pro její uplatnění nezajistí, 

že bude vymáhána, a to z politických důvodů; 

200. shledává, že zámořské země a území mající vazbu na členské státy, z nichž některé 

figurují v případu Panama Papers, postrádají nezbytnou infrastrukturu a finanční i lidské 

zdroje pro zajištění místního dohledu nad finančním sektorem1; 

201. konstatuje, že Komise nemá k dispozici dostatek zdrojů k zajištění plného vymáhání 

právních předpisů EU v boji proti praní peněz, daňovým únikům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem;  

202. vyjadřuje politování nad tím, že záležitosti týkající se daňové politiky jsou na úrovni 

Rady často zablokovány jednotlivými členskými státy, které se snaží ochránit daňové 

ráje; vyzývá proto ke zrušení zásady jednomyslnosti členských států v záležitostech 

týkajících se daní, aby bylo možné pokročit v otázkách boje za daňovou spravedlnost a 

snížit zatížení občanů EU; 

203. dochází k závěru, že finanční zpravodajské jednotky mají zásadní význam pro boj proti 

praní peněz; bere však na vědomí odlišné struktury v rámci EU i skutečnost, že nemají 

dostatečné personální vybavení na zvládání svých úkolů, včetně prověřování rostoucího 

počtu oznámení podezřelého obchodu podávaných na základě nových právních 

předpisů, a že se tak mohou zabývat jen zlomkem celého problému; dochází k závěru, 

že instituce členských států odpovědné za provádění a vymáhání pravidel v souvislosti s 

daňovými podvody a praním peněz by měly být zcela nezávislé na politickém vlivu; 

soudí, že je nutno zajistit, aby v případě, kdy si to situace žádá, navazovalo na šetření, 

která vedou finanční zpravodajské jednotky, vyšetřování vedené policií v rámci 

                                                 
1  Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories [Daňové 

úniky, praní peněz a daňová transparentnost v zámořských zemích a územích EU], Dr. Isabelle Ioannides a Jan 

Tymowski, Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), duben 2017. 
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trestního řízení a že v opačném případě musí být nečinnost policie hodnocena jako 

nesprávný úřední postup; vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha případech nejsou 

finanční zpravodajské jednotky politicky nezávislé;  

204. konstatuje, že obtíže spojené se sdílením informací mezi finančními zpravodajskými 

jednotkami a také s používáním informací získaných na základě oznámení podezřelého 

obchodu a oznámení podezřelé činnosti vznikají částečně v důsledku nerovnoměrného 

vývoje finančních zpravodajských jednotek v různých částech světa; 

205. dochází k závěru, že sankce nejsou v příslušných případech vždy používány nebo že 

nejsou dostatečně odrazující; vyjadřuje v tomto ohledu politování nad tím, že členské 

státy zaujímají i nadále odmítavý postoj k tomu, aby EU na třetí země, jejichž daňový 

režim je považován pro Unii za škodlivý, uvalila sankce; 

206. dochází k závěru, že na základě zjištění výboru PANA lze odhalit řadu případů 

nesprávného úředního postupu v souvislosti s právními předpisy EU, konkrétně v 

situaci: 

kdy orgány členských států z vlastního podnětu nesdělují informace o daních jinému 

členskému státu, ačkoli lze důvodně předpokládat, že v jiných členských státech 

mohlo dojít ke zkrácení daně (čl. 9 odst. 1 směrnice o správní spolupráci v oblasti 

daní), a kdy Komise nezajistí účinné provádění směrnice o správní spolupráci v 

oblasti daní; 

kdy orgány členských států nejednají, i když existují důkazy o závažném a trvalém 

zanedbávání povinnosti zjišťovat totožnost skutečných vlastníků v rámci 

hloubkových kontrol klientů, nebo kdy nevyžadují, aby ověřování totožnosti klienta 

a skutečného vlastníka proběhlo před vznikem obchodního vztahu nebo provedením 

transakce (čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 1 třetí směrnice o boji proti praní 

peněz), a kdy Komise nezajistí účinné provádění třetí směrnice o boji proti praní 

peněz; 

kdy orgány členských států nezajistí, aby se povinné osoby, na něž se vztahují 

požadavky v oblasti boje proti praní peněz, zodpovídaly z porušování vnitrostátních 

předpisů, včetně povinnosti oznamovat informace o skutečném vlastníku příslušným 

orgánům (čl. 39 odst. 1 třetí směrnice o boji proti praní peněz), a kdy Komise 

nezajistí účinné provádění třetí směrnice o boji proti praní peněz; 

kdy Komise neposkytne seznam třetích zemí, jejichž režimy pro boj proti praní 

peněz vykazují strategické nedostatky; 

kdy členské státy neuloží správní pokuty a neuplatní ani žádná jiná správní opatření 

na instituce, které byly shledány odpovědnými za závažné porušení vnitrostátních 

předpisů přijatých podle třetí směrnice o boji proti praní peněz, jak vyžaduje čl. 67 

odst. 1 písm. o) a čl. 67 odst. 2 směrnice 2013/36/EU (čtvrtá směrnice o 

kapitálových požadavcích), a kdy Komise nezajistí účinné provádění této směrnice; 

kdy se členské státy nepodílejí na loajální spolupráci v rámci Skupiny pro kodex 

chování (zdanění podniků) a neřídí se zásadou loajální spolupráce, jak od nich 

vyžaduje článek 4 SFEU; kdy Evropská komise nejedná jako ochránkyně Smluv; 

207. vyjadřuje politování nad tím, že některé orgány EU s výborem PANA dostatečně 
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nespolupracují; prohlašuje, že se jedná o porušení zásady loajální spolupráce; 

208. dochází k závěru, že uzavřená a utajená povaha Skupiny pro kodex chování (zdanění 

podniků), jakož i neúčinný systém jejího rozhodování založený na jejím širokém 

konsensu, jsou na škodu účinnému a rychlému zformulování, přijetí a provedení 

důležitých právních předpisů EU v oblasti boje proti daňovým únikům; zdůrazňuje 

proto, že je třeba posílit odpovědnost a transparentnost činností, prohlášení a postojů 

členských států zapojených ve skupině a že je zapotřebí Skupinu pro kodex chování 

komplexně reformovat; 

209. konstatuje, že požadavek na jednomyslnost v Radě, která je potřebná ke změně či přijetí 

právních předpisů, zpomaluje pokrok v oblasti zdanění v EU;  

210. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že značný počet zúčastněných stran se odmítl 

setkat s delegací výboru PANA nebo před ním odmítl vypovídat, případně neodpověděl 

na otázky uspokojivým způsobem; 

211. odsuzuje vraždu maltské novinářky Daphne Caruany Galiziové, která byla jedním z 

novinářů stojících v boji proti korupci a praní peněz v přední linii, která rozsáhle 

podávala zprávy o případu Panama Papers a která byla dne 16. října 2017 zavražděna 

výbuchem bomby nastražené v autě; opětovně připomíná, že taková událost je v 

členských státech EU naprosto nepřijatelná;  

212. dochází proto k závěru, že bude třeba odpovědět ještě na řadu otázek, pokud jde o 

dosažení cíle, kterým je zjištění plného rozsahu tohoto problému a metod používaných v 

rámci těchto režimů, a navrhuje, aby se v šetření i nadále pokračovalo v rámci stálého 

výboru nebo pracovní skupiny na vysoké úrovni na půdě Evropského parlamentu; 
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OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE 

 July 2016 - December 2017 
 

* * *  

I. COMMITTEE COMPOSITION 

 
 

1. Bureau 

Werner Langen  Chairman EPP 

Ana Gomes 1st Vice-Chair S&D 

Pirkko Ruohonen-Lerner  2nd Vice-Chair ECR 

Fabio De Masi 
3rd Vice-Chair (until 22 
October 2017) 

GUE/NGL 

Eva Joly 4th Vice-Chair Greens/EFA 

 
 

2. Coordinators 

Dariusz Rosati  EPP 

Markus Ferber 
(Deputy Coordinator) 

EPP 

Peter Simon S&D 

Bernd Lucke ECR 

Michael Theurer (until 30 June 2017) ALDE 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (from 1st July 2017) ALDE 

Louis Michel 
(Deputy Coordinator) 

ALDE 

Patrick Le Hyaric GUE/NGL 

Matt Carthy 
(Deputy Coordinator) 

GUE/NGL 

Sven Giegold Greens/EFA 
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David Coburn EFDD 

Barbara Kappel ENF 

 

3. Co-Rapporteurs 

Jeppe Kofod S&D 

Petr Jezek  ALDE 

 

4. Shadow-Rapporteurs 

Ludek Niedermayer EPP 

Angel Dzhambazki ECR 

Miguel Urbán Crespo GUE/NGL 

Molly Scott Cato Greens/EFA 

Marco Valli EFDD 

Barbara Kappel ENF 

 
 
5. Members 
 
The committee is composed of 65 Members distributed by political groups as follows: 
 

EPP 20 

S&D 17 

ECR 6 

ALDE 6 

GUE/NGL 4 

Greens/EFA 4 

EFDD 3 
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ENF 4 

N-A 1 

 
List of Members as of 18 October 2017 

 

FULL Members   SUBSTITUTES 

L EPP 19/20   L EPP 19/20 

DE M. BALZ Burkhard     BG M. ADEMOV Asim Ahmedov   

MT M. CASA David     FR M. CADEC Alain   

FR M. ENGEL Frank     EL M. CHRISTOFOROU Lefteris   

DE M. FERBER Markus     FR Mme DATI Rachida   

PT M. FERNANDES José Manuel     EN M. HAYES Brian   

ES M. DE GRANDES PASCUAL Luis     SV M. HÖKMARK Gunnar   

DE M. KARAS Othmar     DE M. JAHR Peter   

FR M. LAMASSOURE Alain     EN M. KELLY Seán   

NL Mme DE LANGE Esther     EL M. KYRTSOS Georgios   

DE M. LANGEN Werner (Chair)   HR Mme MALETIĆ Ivana   

FR Mme LE GRIP Constance     DE M. MANN Thomas   

ES M. MATO Gabriel     IT M. MARTUSCIELLO Fulvio   

PT M. MELO Nuno     EN M. SCHÖPFLIN György   

MT Mme METSOLA Roberta     DE M. SCHULZE Sven   

CS M. NIEDERMAYER Luděk     SK M. ŠTEFANEC Ivan   

FI Mme PIETIKÄINEN Sirpa     RO M. STOLOJAN Theodor Dumitru   

PL M. ROSATI Dariusz     IT M. TAJANI Antonio   

SL Mme TOMC Romana     HU M. WINKLER Iuliu   

NL M. VANDENKENDELAERE Tom     MT M. ZAMMIT DIMECH Francis   

L S&D 15/17   L S&D 17/17 

FR M. BAYET Hugues     FR Mme BERÈS Pervenche   

IT M. COFFERATI Sergio Gaetano     EN Mme CHILDERS Nessa   

IT M. GASBARRA Enrico     FR Mme DELVAUX Mady   

PT Mme GOMES Ana (1st VC)   SL Mme FAJON Tanja   

IT M. GUALTIERI Roberto     PL Mme GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 

ES M. JÁUREGUI ATONDO Ramón     EN Mme GILL Neena   

EL Mme KAILI Eva     DE M. LIETZ Arne   

DA M. KOFOD Jeppe     SV M. LUDVIGSSON Olle   

DE M. KÖSTER Dietmar     EN Mme MCAVAN Linda   

ET Mme LAURISTIN Marju     HU M. NIEDERMÜLLER Péter   

ES 
M. LÓPEZ AGUILAR Juan 
Fernando 

  
  

RO M. PAVEL Emilian   

FR M. MAUREL Emmanuel     FR Mme ROZIÈRE Virginie   

DE Mme REGNER Evelyn     MT M. SANT Alfred   

DE M. SIMON Peter     PT M. DOS SANTOS Manuel   

NL M. TANG Paul     IT Mme SCHLEIN Elly   

L ECR 6/6   HU M. SZANYI Tibor   
  

IT M. VIOTTI Daniele   
BG M. DZHAMBAZKI Angel     

  

L ECR 4/6 PL M. LEGUTKO Ryszard Antoni     

DE M. LUCKE Bernd     EN M. KARIM Sajjad   

FI Mme RUOHONEN-LERNER Pirkko (2nd VC)   NL M. LOONES Sander   

EN Mme SWINBURNE Kay     IT M. SERNAGIOTTO Remo   

LV M. ZĪLE Roberts     EN M. TANNOCK Charles   

L ALDE 6/6   L ALDE 6/6 

CS M. JEŽEK Petr     LT M. AUŠTREVIČIUS Petras   
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FR M. MICHEL Louis     ES M. CALVET CHAMBON Enrique   

NL Mme VAN NIEUWENHUIZEN Cora     FR M. CORNILLET Thierry   

ES Mme PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite   FR Mme GRIESBECK Nathalie   

DE M. THEURER Michael     NL Mme IN ‘T VELD Sophia   

ES M. TREMOSA I BALCELLS Ramon     SV M. TORVALDS Nils   

L GUE/NGL 4/4   L GUE/NGL 4/4 

EN M. CARTHY Matt     ES Mme ALBIOL GUZMÁN Marina   

DE M. DE MASI Fabio (3rd VC)   EL M. HADJIGEORGIOU Takis   

FR M. LE HYARIC Patrick     EL M. KOULOGLOU Stelios   

ES M. URBÁN CRESPO Miguel     PT M. VIEGAS Miguel   

L Greens/EFA 4/4   L Greens/EFA 4/4 

FR M. DURAND Pascal     FI Mme HAUTALA Heidi   

DE M. GIEGOLD Sven     DE M. REIMON Michel   

FR Mme JOLY Eva (4th VC)   ES M. SOLÉ Jordi   

EN Mme SCOTT CATO Molly     ES M. URTASUN Ernest   

L EFDD 3/3   L EFDD 3/3 

EN M. COBURN David     EN M. BATTEN Gerard   

EN M. FINCH Raymond     EN M. CARVER James   

DE Mme VON STORCH Beatrix     IT M. VALLI Marco   

L ENF 4/4   L ENF 3/4 

IT M. BORGHEZIO Mario     IT M. FONTANA Lorenzo   

DE Mme KAPPEL Barbara     FR M. MONOT Bernard   

FR M. LEBRETON Gilles     DE M. PRETZELL Marcus   

IT M. ZANNI Marco           

L N-A 1/1         

EL M. ZARIANOPOULOS Sotirios           
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II. COMMITTEE MEETINGS and MISSIONS 

 
The constitutive meeting took place on 12 July 2016. 
 
The PANA Committee held 30 ordinary meetings and 16 Coordinators’ meetings from 
July 2016 until November 2017. 
 
PANA Committee meetings 
 

28 meetings in Brussels  

2 meetings in Strasbourg  

 

1 joint meeting 
with ECON with National Parliaments, in Brussels, on 31 January 2017 

 

1 joint hearing 
with JURI on ‘The EU-wide protection of whistleblowers’, in Brussels, on 21 June 

2017 

2 workshops 
on ‘How to better prepare works of Inquiry Committee’, in Brussels, on 19 and 20 

October 2016 

on ‘Offshore activities and money laundering: recent findings and 
challenges , in Brussels, on 26 January 2017 
 

Coordinators’ meetings 
 

12 July 1016 in Brussels 

8 September 2016 in Brussels 

12 September 2016 in Strasbourg 

12 October 2016 in Brussels 

8 November 2016 in Brussels 

21 November 2016 in Strasbourg 

7 December 2016 in Brussels 

23 January 2017 in Brussels 

2 February 2017 in Brussels 

13 February 2017 in Strasbourg (‘Joint PANA/AFCO/EMIS Coordinators’ meeting’) 

13 March 2017 in Strasbourg 

3 April 2017 in Strasbourg 

4 May 2017 in Brussels 

30 May 2017 in Brussels 
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12 October 2017 in Brussels 

28 November 2017 in Brussels 

 

Shadow-Rapporteurs meetings 
 

11 September 2017 in Strasbourg 

25 September 2017 in Brussels 

2 October 2017 in Strasbourg 

9 October 2017 in Brussels 

11 October 2017 in Brussels 

 

 

In addition, the Chair, Werner Langen, the two co-rapporteurs, Jeppe Kofod and Petr Jezek, 
and the Greens Coordinator, Sven Giegold, were invited to a meeting with the Members of 
Belgian Special Committee into the Panama Papers, on 26 April 2017, in the premises of 
the Belgian Parliament. 

 
* * * 

 
The PANA Committee held 7 fact-findings missions from February 2017 until September 

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 
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III. ACTIVITIES OF THE COMMITTEE 

1. Programme of hearings and missions 

Date Topic / objective 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Panama papers – Discussion with the investigative journalists behind 
the revelations 

Thursday, 13 October 2016 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Anti-money laundering and tax evasion: Who sets the rules and how?  

Wednesday, 19 October 
2016, 15.00 - 18.00 

Thursday, 20 October 2016 
9.00 - 17.30 

Workshop 

“How to better prepare works of Inquiry Committee” 

Tuesday, 8 November 2016 
14.00 - 15.30 
Public hearing 

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission 
responsible for Justice, Consumers and Gender Equality on “Anti-
Money Laundering: state of play of the implementation of EU 
legislation” 

Monday, 14 November 2016 
15.00 - 18.30 
Public hearing 

“Anti-money laundering and tax evasion: Who assures compliance 
with the rules and enforces them?” 

Wednesday, 16 November 

2016 

11.00 - 12.30 
Extraordinary meeting 

Exchange of views with Professor Joseph E. Stiglitz 

Wednesday, 7 December 
2016 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Hearing with Pierre Moscovici, Member of the European Commission 
responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs 
on “Fight against tax evasion and anti-money laundering: state of play 
of progress made at EU level” 

Tuesday, 24 January 2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part 
I)  

Thursday, 26 January 2017 

11.00 - 12.00 
Committee meeting 

Working document on the inquiry into Money Laundering, Tax 
Avoidance and Tax Evasion 

Thursday, 26 January 2017 

14.00 - 16.00 

Workshop 

Workshop on "Offshore activities and money laundering: recent 

findings and challenges” 

Interparliamentary week 
Tuesday, 31 January 2017 

9.30 - 11.15 

Joint hearing ECON/PANA with 
National Parliaments 

Panama Papers, Bahamas leaks: which follow-up did national 
Parliaments give to the revelations? Which lessons can be learned?  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA%282016%291116_1P/sitt-3764907
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-workshops.html?id=20170118WKS00241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-workshops.html?id=20170118WKS00241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
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Date Topic / objective 

Thursday, 9 February 2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part 
II)  

Thursday, 9 February pm - 
Friday 10 February 2017 

Mission 
Mission to United Kingdom 

Monday, 20 February 2017 
Mission 

Mission to Malta 

Thursday, 2 March pm - 
Friday 3 March am 

Mission 
Mission to Luxembourg 

Monday, 6 March 2017 
15.00 - 18.30 

Public hearing 

The role of lawyers, accountants and bankers in Panama Papers (Part 

III)  

21 to 24 March 2017 
Mission 

Mission to USA 

Thursday, 6 April 2017 

9.00 - 12.00 (Strasbourg) 
Public hearing 

Impact of the schemes revealed by the Panama Papers  

Thursday, 27 April 2017 
14.30 - 18.00 

Committee meeting 

Presentation of studies (Part I) 
Session 1: Money laundering and tax evasion: What’s the impact on 
Member States and how effective are they in fighting it? 

Tuesday, 2 May 2017 
15.00 - 18.30 

Committee meeting 

Presentation of studies (Part II) 
Session 2: Offshore practices: The roles and responsibilities of 
intermediaries and the relations of EU Member States with their 

overseas countries and territories  

Thursday, 4 May 2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Hearing with Commissioner Pierre Moscovici, Member of the European 
Commission responsible for Economic and Financial Affairs, Taxation 
and Customs  

Tuesday, 9 May 2017 
9.00 - 12.30 

Public hearing 

Cooperation in tax matters with European jurisdictions  

Tuesday, 30 May 2017 

15.00 - 16.30 
Public hearing 

Hearing with the President of the European Commission, J.C. Juncker  

Tuesday, 30 May 2017 

16.45 - 17.30 

Public hearing 

Hearing with F. Rocha Andrade 

Wednesday, 21 June 2017 
9.00 - 11.00 

Joint PANA/JURI public hearing 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection of whistleblowers’ 

Wednesday, 21 June 2017 
15.00 - 17.30 
Public hearing 

Financial Intelligence Units (FIUs) ins and outs and the Russian 
"Laundromat" case  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
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Date Topic / objective 

Thursday, 22 June 2017 

Friday, 23 June 2017 
Mission 

Mission to Portugal 

Monday, 3 July 2017 
19.00 - 20.30 (Strasbourg) 

Public hearing 

Hearing with Věra Jourová, Member of the European Commission 
responsible for Justice, Consumers and Gender Equality  

Friday, 7 July 2017 
Mission 

Mission to Cyprus 

Monday, 10 July 2017 
16.30 - 18.30 

Committee meeting 
Consideration of draft report + draft recommendation 

Tuesday, 11 July 2017 
14.00 - 16.00 

Committee meeting 

Exchange of views with EU Finance Ministers  

Thursday, 14 September 
Friday, 15 September 2017 

Mission 
Mission to Switzerland 

Tuesday, 26 September 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Hearing on “Tax planning: do celebrities and companies breach the EU 

law?” 

Thursday, 12 October 2017 
10.00 - 12.30 

Committee meeting 

Consideration of amendments  

Wednesday, 18 October 
14.00 - 17.30 

Committee meeting 
Vote on draft report and draft recommendation  

Tuesday, 28 November 2017 
10.00 - 12.30 
Public hearing 

Hearing on "Money Laundering: The case of NLB financial group 
Slovenia and Azerbaijan Laundromat revelations" 

Tuesday, 28 November 2017 
15.00 - 18.00 
Public hearing 

Hearing on “The Paradise Papers - What are they about and why are 

they relevant” 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290703_1P/sitt-6461187
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290703_1P/sitt-6461187
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290710_1/sitt-6464537
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/PANA/PANA%282017%291012_1/sitt-7131936
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201710/PANA/PANA%282017%291018_1/sitt-6938670
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
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2. List of speakers (hearings and missions) 

Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Gerard Ryle 

Tuesday, 27 September 

2016 
09.00 - 11.30 

Public hearing 

International Consortium of 

Investigative Journalists 
(ICIJ)  

Director United States 

Panama papers – 

Discussion with the 
investigative journalists 

behind the revelations  

Bastian Obermayer 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Süddeutsche Zeitung Journalist Germany 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations  

Frederik Obermaier 

Tuesday, 27 September 

2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Süddeutsche Zeitung Journalist Germany 

Panama papers – 

Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations  

Kristof Clerix 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Knack Magazine Journalist Belgium 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations  

Oliver Zihlmann 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Sonntagszeitung /  
Le Matin Dimanche 

Journalist Switzerland 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Julia Stein 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

Norddeutscher Rundfunk 
(NDR) 

Journalist Germany 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations  

Jan Strozyk 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 

Public hearing 

Norddeutscher Rundfunk 
(NDR) 

Journalist Germany 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 

behind the revelations  

Minna Knus 

Tuesday, 27 September 
2016 

09.00 - 11.30 
Public hearing 

MOT (Finnish Broadcasting 

Company) 
Journalist Finland 

Panama papers – 
Discussion with the 

investigative journalists 
behind the revelations  

Michael Lennard 

Thursday, 13 October 

2016 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

International Tax Cooperation 

Section U.N. Dept. of 
Economic and Social Affairs - 

United Nations (UN) 

Chief of International 

Tax Cooperation 
Section U.N.  

Switzerland 

Anti-money laundering 

and tax evasion: Who 
sets the rules and how?  

Caroline Malcolm 

Thursday, 13 October 
2016 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

OECD’s Centre for Tax Policy 
and Administration 

Senior Counsellor and 
Advisor to the Director 
and Deputy Director 

France 

Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

sets the rules and how?  

Daniel Thelesklaf 

Thursday, 13 October 
2016 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Committee on the Evaluation 
of Anti-Money Laundering 

Measures and the Financing 
of Terrorism (MONEYVAL) 

President France 

Anti-money laundering 

and tax evasion: Who 

sets the rules and how?  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20160927CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Isabelle Vaillant 

Thursday, 13 October 
2016 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

European Banking Authority 
(EBA) 

Director for Regulations European Union 
Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

sets the rules and how?  

Elise J. Bean 

Wednesday, 19 October 
2016 and 

Thursday, 20 October 
2016 

Workshop 

Levin Center at Wayne State 
University Law School 

Co-Director of Training 
and Conferences 

United States 
“How to better prepare 

works of Inquiry 
Committee” 

Katie Bailey 

Wednesday, 19 October 
2016 and 

Thursday, 20 October 
2016 

Workshop 

U.S. House of 
Representatives' 
Subcommittee on 

Government Operations 
within the Committee on 

Oversight and Government 

Staff Director United States 

“How to better prepare 

works of Inquiry 
Committee” 

Věra Jourová 

Tuesday, 8 November 
2016 

14.00 - 15.30 
Public hearing 

European Commission 

Commissioner 
responsible for Justice, 
Consumers and Gender 

Equality 

European Commission 

European Union 
Hearing with 

Commissioner Věra 
Jourová 

Giovanni Kessler 

Monday, 14 November 
2016 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

European Anti-Fraud Office 
(OLAF) 

Director General European Union 

“Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

assures compliance with 

the rules and enforces 
them? 

Simon Riondet 

Monday, 14 November 

2016 
15.00 - 18.30 
Public hearing 

EUROPOL 

Business manager – 

Head of the Financial 
intelligence Group 

European Union 

“Anti-money laundering 

and tax evasion: Who 

assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161013CHE00311
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA(2016)1108_1P/sitt-3329557
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Klaus Meyer-Cabri 

Monday, 14 November 
2016 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

EUROJUST 
German Member of 
EUROJUST’s College 

European Union 

“Anti-money laundering 

and tax evasion: Who 
assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

Philippe de Koster 

Monday, 14 November 
2016 

15.00 - 18.30 

Public hearing 

CTIF-CFI (Belgian Financial 
Intelligence Unit) 

President Belgium 

“Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

Michel Claise 

Monday, 14 November 
2016 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Ministry of Justice  Prosecutor Belgium 

“Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

Norbert Naulin 

Monday, 14 November 

2016 
15.00 - 18.30 
Public hearing 

“EOKS” (Investigation Group 

Organised Crime – Tax 
Fraud) 

Head of the special 
investigation unit 

“EOKS” of the North 
Rhine-Westphalia tax 

authorities who analyse 
leaked data 

Germany 

“Anti-money laundering 

and tax evasion: Who 

assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

Patrick Montagner 

Monday, 14 November 
2016 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

College of the French 
prudential supervisor 

Deputy Secretary 
General 

France 

“Anti-money laundering 
and tax evasion: Who 

assures compliance with 
the rules and enforces 

them? 

Joseph E. Stiglitz 

Wednesday, 16 

November 2016 
11.00 - 12.30 
Public hearing 

Columbia University in New 
York 

University Professor at 
Columbia University 

Former Chair of the 

Panama Papers Inquiry 
Committee 

United States 

Exchange of views with 

Professor Joseph E. 

Stiglitz 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161026CHE00121
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA%282016%291116_1P/sitt-3764907
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA%282016%291116_1P/sitt-3764907
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201611/PANA/PANA%282016%291116_1P/sitt-3764907
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Pierre Moscovici  

Wednesday, 7 

December 2016 
15.00 - 18.30 
Public hearing 

European Commission 

Commissioner 
responsible for 

Economic and Financial 
Affairs, Taxation and 

Customs 

European Union 

Hearing with 
Commissioner Pierre 

Moscovici and Ashish 
Kumar, Policy Analyst at 

Financial Action Task 

Force (FATF)  

Ashish Kumar 

Wednesday, 7 
December 2016 
15.00 - 18.30 
Public hearing 

Financial Action Task Force 
(FATF)  

Policy Analyst France 

Hearing with 
Commissioner Pierre 
Moscovici and Ashish 

Kumar, Policy Analyst at 
Financial Action Task 

Force (FATF)  

Ronen Palan 

Tuesday, 24 January 

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Tax Justice Network Senior advisor United Kingdom 

The role of lawyers, 

accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

I)  

Brooke Harrington  

Tuesday, 24 January 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

 

Copenhagen Business School Associate Professor  Denmark 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

I)  

Daniel Hall  

Tuesday, 24 January 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Burford Capital 
Director and co-head of 

Burford’s global 

corporate intelligence 

United Kingdom 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

I)  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/PANA/PANA%282016%291207_1/sitt-3870327
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
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Rupert Manhart 

Tuesday, 24 January 
2017 

09.00 - 12.30 
Public hearing 

Anti-money laundering 
Committee of The Council of 

Bars and Law Societies of 
Europe (CCBE) 

Chair Belgium 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

I)  

Richard Frimston 

Tuesday, 24 January 

2017 
09.00 - 12.30 
Public hearing 

Anti-money laundering 

Committee of The Council of 
Bars and Law Societies of 

Europe (CCBE) 

Member of the CCBE 
and expert on topics 

relating to tax, 
beneficial ownership, 
and offshore activities 

aspects 

Belgium 

The role of lawyers, 

accountants and 
bankers in Panama 

Papers (Part I)  

Wim Mijs 

Tuesday, 24 January 
2017 

09.00 - 12.30 

Public hearing 

European Banking Federation 

(EBF) 
Chief Executive Officer Belgium 

The role of lawyers, 
accountants and 

bankers in Panama 

Papers (Part I)  

Roger Kaiser 

Tuesday, 24 January 
2017 

09.00 - 12.30 

Public hearing 

European Banking Federation 
(EBF) 

Senior Policy Adviser Belgium 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

I)  

Stef van Weeghel 

Tuesday, 24 January 
2017 

09.00 - 12.30 

Public hearing 

Price Waterhouse Coopers 

(PWC) 

Global Tax Policy 

Leader 
Belgium 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 

I)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20161219CHE00642
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Brigitte Unger 

Thursday, 26 January 
2017 

14.00 - 16.00 
Workshop 

Utrecht University 
Chair of public sector 

economics 
The Netherlands 

Working document on 

the inquiry into Money 
Laundering, Tax 

Avoidance and Tax 
Evasion  

Mark Pieth 

Interparliamentary 

week 
Tuesday, 31 January 

2017 
9.30 - 11.15 

Joint hearing ECON/PANA 
with National Parliaments 

University of Basel, 

Switzerland 

Professor of Criminal 
Law and Criminology  
Former Member of 

Panama Papers Inquiry 
Committee 

Switzerland 

Panama Papers, 
Bahamas leaks: which 
follow-up did national 

Parliaments give to the 
revelations? Which 

lessons can be learned?  

Ed Groot 

Interparliamentary 
week 

Tuesday, 31 January 
2017 

9.30 - 11.15 

Joint hearing ECON/PANA 
with National Parliaments 

Dutch Parliamentary 
Committee of Inquiry into Tax 

structures 
Chair The Netherlands 

Panama Papers, 

Bahamas leaks: which 
follow-up did national 

Parliaments give to the 

revelations? Which 
lessons can be learned?  

Ahmed Ahmed 
Laaouej 

Interparliamentary 
week 

Tuesday, 31 January 
2017 

9.30 - 11.15 
Joint hearing ECON/PANA 
with National Parliaments 

Belgian Special Committee on 
the Panama Papers 

Chair Belgium 

Panama Papers, 
Bahamas leaks: which 
follow-up did national 

Parliaments give to the 
revelations? Which 

lessons can be learned?  

Kai Jan Krainer 

Interparliamentary 
week 

Tuesday, 31 January 
2017 

9.30 - 11.15 
Joint hearing ECON/PANA 

Committee on Finance of the 
Austrian National Council 

Vice-Chair Austria 

Panama Papers, 
Bahamas leaks: which 

follow-up did national 
Parliaments give to the 

revelations? Which 
lessons can be learned?  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c6c22782-eea3-4d6c-b63f-afb62dc8d6d2/1111399EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-other.html?id=20170123EOT00401
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with National Parliaments 

Benedikt Strunz 

 
Thursday, 9 February 

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Norddeutscher Rundfunk/ 
NDR 

Journalist Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Aleksandra Helena 

Sobisz 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Berenberg Bank 
Former compliance 

officer 
Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
II)  

Katrin Keikert 

Thursday, 9 February 

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Berenberg Bank 
Former compliance 

officer 
Germany 

The role of lawyers, 

accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Michael Kemmer 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Association of German Banks 
General Manager and 

member of the Board of 
Directors 

Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

 

Thorsten Höche 

 
Thursday, 9 February 

2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Association of German Banks 
Head of the legal 

department 
Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
II)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
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Ulrike Paul 

 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK or German Federal 

Bar) 
Vice-President Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Frank Johnigk 

 
Thursday, 9 February 

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK or German Federal 

Bar) 

Head of the 
Department Money 

Laundering and 

Criminal Law 

Germany 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Søren Kristensen 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Danish Broadcasting 
Corporation (DR), 

International Consortium of 
Investigative Journalists 

(ICIJ) 

Journalist Denmark 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
II)  

Matthew Elderfield 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Nordea  

Head of Group 
Compliance and 

Member of Nordea 
Executive Management 

Sweden 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
II)  

Johan Ekwall 

Thursday, 9 February 

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Nordea Chief of staff Sweden 

The role of lawyers, 

accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Biörn Riese 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 

Public hearing 

Mannheimer Swartling 

Member of the 
Corporate Sustainability 

& Risk Management, 
M&A and Corporate 

Commercial groups 

Sweden 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
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Andreas Steen 

Thursday, 9 February 
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Mannheimer Swartling 
Member of Corporate 
Commercial practice 

group 
Sweden 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

II)  

Prem Sikka 

Thursday, 9 February  
 Friday 10 February 

2017 

Mission to UK 

Essex Business School Professor of Accounting United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Sol Picciotto 

Thursday, 9 February  
 Friday 10 February 

2017 
Mission to UK 

Lancaster University 

Emeritus Professor, 
Senior Fellow, 

International Centre for 
Tax & Development 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Rita de la Feria 

Thursday, 9 February  

 Friday 10 February 
2017 

Mission to UK 

University of Leeds Professor United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Murray Worthy 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Anti-corruption organisation 
Global Witness 

Expert on money 
laundering 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Rachel Davies 

Thursday, 9 February  
 Friday 10 February 

2017 
Mission to UK 

Transparency International 

UK 

Senior Advocacy 

Manager 
United Kingdom 

Mission to United 

Kingdom 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170118CHE00761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
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Richard Murphy 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Tax Justice Network 
Chartered accountant 
and political economist 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Oliver Pearce 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Oxfam 
Policy Manager for tax 

and inequality 
United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Peter Dempsey 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Self-employed Lawyer United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Douglas Flint 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC Group Chairman United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Paul Rankin 

Thursday, 9 February  
 Friday 10 February 

2017 
Mission to UK 

HSBC 
Managing Director 
Group Government 

Affairs 
United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Iain McKinnon 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 

Mission to UK 

HSBC Group Head of Tax United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
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Paul Kelly 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC 
Head of Tax 

Transparency 
United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Hank Cole 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC 
Global Head of 

Operational Intelligence 
United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Barbara Patow 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC 
Global Head of 

Strategic Initiatives, 
AML 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

David Rowe-Francis 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC UK Head of AML United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Will Morgan 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

HSBC 
Group Government 
Affairs, Financial 
System Integrity 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Ian Messer 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 

Mission to UK 

Law Society of Scotland 

Representative of 

Solicitors Regulation 

Authority (SRA) 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
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John Riches 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Law Society of England and 
Wales (LSEW) 

Chair, Society of Trust 
and Estate Practitioners 

(STEP) Public Policy 
Committee 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Sandy Bhogal 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Law Society of England and 
Wales (LSEW) 

Chair of International 
Tax Law 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Edward Craft 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Law Society of England and 

Wales (LSEW) 

Member of the LSEW 
Company Law 

Committee 
United Kingdom 

Mission to United 

Kingdom 

Amy Bell 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Law Society of England and 
Wales (LSEW) 

Chair of the LSEW AML 
Task Force 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Robert Hodgkinson 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Institute of Chartered 
Accountants in England and 

Wales (ICAEW) 
Executive Director United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Frank Haskew 

Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 

Mission to UK 

Institute of Chartered 

Accountants in England and 

Wales (ICAEW) 

Head of Tax United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
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Ian Young 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Institute of Chartered 
Accountants in England and 

Wales (ICAEW) 

International Tax 
Manager 

United Kingdom 
Mission to United 

Kingdom 

Simon Tosserams 
Thursday, 9 February 

Friday 10 February 2017 
Mission to UK 

Institute of Chartered 
Accountants in England and 

Wales (ICAEW) 
EU Affairs Executive United Kingdom 

Mission to United 
Kingdom 

Edward Scicluna 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

EU Presidency 

Maltese Government 
Minister of Finance Malta Mission to Malta 

Joe V. Bannister 

Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Malta Financial Service 
Authority 

Chair Malta Mission to Malta 

Marianne Scicluna 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Malta Financial Service 
Authority 

Director-General Malta Mission to Malta 

Anton Bartolo 

Monday, 20 February 

2017 

Mission to Malta 

Malta Financial Service 

Authority Director of Enforcement  Malta Mission to Malta 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00042
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
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Lawrence Cutajar 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Maltese Police Police Commissionner  Malta Mission to Malta 

Daphne Caruana 
Galizia 

Monday, 20 February 
2017 

Mission to Malta 
Self-employed Journalist Malta Mission to Malta 

Ivan Camilleri 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Times of Malta Journalist Malta Mission to Malta 

Matthew Vella 

Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Malta Today Journalist Malta Mission to Malta 

Alexander Balzan 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

One News Journalist Malta Mission to Malta 

Pierre Mifsud 

Monday, 20 February 

2017 

Mission to Malta 
EMD Advocates Founding partner Malta Mission to Malta 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041


 

PE605.514v03-00 70/126 RR\1139706CS.docx 

CS 

Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Malcolm Booker 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Deloitte Malta Chief Executive Officer Malta Mission to Malta 

Manfred Galdes 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

ARQ Risk and Compliance 
Ltd. 

Director Malta Mission to Malta 

Paul Mifsud 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Sparkasse Bank Managing Director  Malta Mission to Malta 

Konrad Mizzi 

Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Maltese Government 

Minister within the 

Office of the Prime 
Minister 

Malta Mission to Malta 

Beppe Fenech Adami 
Monday, 20 February 

2017 
Mission to Malta 

Parliament of Malta National Deputy Malta Mission to Malta 

Pierre Gramegna 

Thursday, 2 March - 

Friday 3 March 2017 

Mission to Luxembourg 
Luxembourg Government Minister for Finance Luxembourg Mission to Luxembourg 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20161222MIS00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
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Félix Braz 
Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

Luxembourg Government Minister for Justice Luxembourg Mission to Luxembourg 

Eugène Berger 
Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

Luxembourg Chamber of 
Deputies 

Member of Finance 
Committee 

Luxembourg Mission to Luxembourg 

Fabien Grasser 
Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

Le Quotidien Luxembourg   Journalist Luxembourg Mission to Luxembourg 

Anthony A Simcic 

Thursday, 2 March - 

Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

HSBC Luxembourg   Managing Director Head 
of Private Banking 

Luxembourg Mission to Luxembourg 

Claude Marx 
Thursday, 2 March pm - 

Friday 3 March am 
Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) 

Director-General Luxembourg Mission to Luxembourg 

Claude Simon 

Thursday, 2 March - 

Friday 3 March 2017 

Mission to Luxembourg 

Commission de Surveillance 

du Secteur Financier (CSSF) 

Member of the 
management Board and 

Member of SSM Board 
of Supervisors 

Luxembourg Mission to Luxembourg 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
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François Prum 
Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

Luxembourgish Bar 
Head of Luxembourgish 

Bar 
Luxembourg Mission to Luxembourg 

Wim Piot 
Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

PwC Luxembourg 
Managing Partner and 

Tax Leader 
Luxembourg Mission to Luxembourg 

Elizabeth Jane 

McCormick 

Thursday, 2 March - 
Friday 3 March 2017 
Mission to Luxembourg 

KPMG Global Head of Tax Luxembourg Mission to Luxembourg 

Patrick Suet 

Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Société Générale Bank & 
Trust 

Chairman France 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
III)  

Anne Michel 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Le Monde, ICIJ Journalist France 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

Sylvie David-Chino 

Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 

Public hearing 

BNP Paribas 
Global Head of IFS 

Compliance 
France 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170222MIS00081
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
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Albert Allo 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

TracFin (Traitement du 
renseignement et action 

contre les circuits financiers 
clandestins) 

Deputy Director France 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
III)  

Olivier Boutellis-Taft 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Accountancy Europe, NGO Chief Executive Officer Belgium 

The role of lawyers, 

accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

Paul Gisby 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Accountancy Europe, NGO 
Manager for taxation 

and transparency 
Belgium 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

Oliver Zihlmann 

Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Sonntagszeitung | Le Matin 
Dimanche, ICIJ 

Journalist Switzerland 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
III)  

Jean-Bernard Schmid 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

Swiss Ministry of Justice Public Prosecutor Switzerland 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

Peter Lutz 

Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 

Public hearing 

Self-regulatory organisation 
for the combating of money 

laundering of the Swiss Bar 

Association and Swiss Notary 
Association 

President Switzerland 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 
in Panama Papers (Part 

III)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
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Giuseppe Marino 
Monday, 6 March 2017 

15.00 - 18.30 
Public hearing 

University of Milan 
Professor Theory & 

Practice of International 
Tax Law 

Italy 

The role of lawyers, 
accountants and bankers 

in Panama Papers (Part 
III)  

Caroline Vicini 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delegation of the European 
Union to the United States 

Deputy Head of 
Delegation  

Washington DC, 
United States 

Mission to USA 

Elise Bean 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 

Levin Center at Wayne State 

University Law School 

Co-Director of Training 

and Conferences 

Washington DC,  

United States 
Mission to USA 

Gerard Ryle 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 

International Consortium of 

Investigative Journalists 
(ICIJ) 

Director 
Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Gary Kalman 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
FACT Coalition Executive Director 

Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Tom Cardamone 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Global Financial Integrity Managing Director 

Washington DC,  

United States 
Mission to USA 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170222CHE00901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
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Jane Gravelle 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Government and Finance 

Division 
Researcher 

Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Ron Wyden 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Committee on Finance 

National Deputy 
(Senator) 

Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Richard Neal 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Ways and Means Committee National Deputy 

Washington DC,  

United States 
Mission to USA 

Tom Carper 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Subcommittee on 

Investigations 
National Deputy 

(Senator) 
Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Orrin Hatch 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Committee on Finance 

National Deputy 
(Senator) 

Washington DC,  
United States 

Mission to USA 

Peter C. Schwartzkopf 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 

House Representatives of the 

General Assembly 
National Deputy 

Delaware,  

United States 
Mission to USA 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
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Valerie Longhurst 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
House Representatives of the 

General Assembly 
National Deputy 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

Daniel B. Short 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
House Representatives of the 

General Assembly 
National Deputy 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

David B. McBride 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware General Assembly 

National Deputy 

(Senator) 

Delaware,  

United States 
Mission to USA 

Margaret 
Rose Henry 

21 to 24 March 2017 
Mission to USA 

Delaware General Assembly 
National Deputy 

(Senator) 
Delaware,  

United States 
Mission to USA 

F. Gary Simpson 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware General Assembly 

National Deputy 
(Senator) 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

Charles M. Elson 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 

John L Weinberg Center for 
Corporate Governance at the 

University of 
Delaware 

Professor 
Delaware,  

United States 
Mission to USA 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
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Jeffrey W. Bullock 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware Executive Branch 

National deputy 
(Secretary of State) 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

Rick Geisenberger 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware Executive Branch 

National deputy 
(Secretary of Treasury) 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

Kristopher Knight 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware Executive Branch 

National deputy 
(Deputy Secretary of 
State and Director of 

the Corporations 
Division) 

Delaware,  

United States 
Mission to USA 

Matt Denn 
21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Delaware Department of 

Justice 
Attorney General 

Delaware,  
United States 

Mission to USA 

Lawrence A. 
Hamermesh 

21 to 24 March 2017 
Mission to USA 

Widener University 
Professor of Corporate 

and Business Law 
Delaware,  

United States 
Mission to USA 

 

Paul L. Regan 

21 to 24 March 2017 

Mission to USA 
Widener University 

Associate Director, 
Institute of Delaware 

Corporate and Business 
Law 

Delaware,  

United States 
Mission to USA 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170307MIS00101
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Alvin Mosioma 

Thursday, 6 April 2017 
9.00 - 10.30 
(Strasbourg) 
Public hearing 

Tax Justice Network - Africa 
Founding Executive 

Director 
Kenya 

Impact of the schemes 
revealed by the Panama 

Papers 

Nuhu Ribadu 

Thursday, 6 April 2017 
9.00 - 10.30 
(Strasbourg) 

Public hearing 

Nigerian government 
(former anti-corruption 

official) 
Official Nigeria 

Impact of the schemes 
revealed by the Panama 

Papers 

Will Fitzgibbon 

Thursday, 6 April 2017 
9.00 - 10.30 

(Strasbourg) 
Public hearing 

International Consortium 

of Investigative Journalists 

(ICIJ) 

Journalist USA 
Impact of the schemes 
revealed by the Panama 

Papers 

Ahmed Ahmed 
Laaouej 

Wednesday 26 April 
2017 

16.00 - 17.30 
Meeting in the premises of 

the Belgian Parliament 

Belgian Special Committee on 
the Panama Papers 

Chair Belgium 

Meeting with the 

Members of Belgian 
Special Committee into 

the Panama Papers 

Luk Van Biesen 

Wednesday 26 April 
2017 

16.00 - 17.30 
Meeting in the premises of 

the Belgian Parliament 

Belgian Special Committee on 
the Panama Papers 

National Deputy Belgium 

Meeting with the 
Members of Belgian 

Special Committee into 
the Panama Papers 

Roel Deseyn 

Wednesday 26 April 
2017 

16.00 - 17.30 

Meeting in the premises of 
the Belgian Parliament 

Belgian Special Committee on 

the Panama Papers 
National Deputy Belgium 

Meeting with the 
Members of Belgian 

Special Committee into 
the Panama Papers 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170329CHE01241
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
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Mark Delanote 

Wednesday 26 April 

2017 
16.00 - 17.30 

Meeting in the premises of 
the Belgian Parliament 

Belgian Special Committee on 
the Panama Papers 

National Deputy Belgium 

Meeting with the 
Members of Belgian 

Special Committee into 
the Panama Papers 

Mike Beke 

Thursday, 27 April 
2017 

14.30 - 18.00 

Committee Meeting  

Blomeyer & Sanz Researcher Spain 
Presentation of studies 

(Part I)  

David Buck 

Thursday, 27 April 
2017 

14.30 - 18.00 
Committee Meeting 

Centre for Strategy & 

Evaluation Services (CSES) 
Researcher United Kingdom 

Presentation of studies 

(Part I)  

Jack Malan 

Thursday, 27 April 

2017 
14.30 - 18.00 

Committee Meeting 

Centre for Strategy & 
Evaluation Services 

Researcher United Kingdom 
Presentation of studies 

(Part I)  

Amandine Scherrer 

Thursday, 27 April 
2017 

14.30 - 18.00 
Committee Meeting 

European Parliament 
European Parliamentary  
Research Service (EPRS)  

Researcher European Union 
Presentation of studies 

(Part I)  

Anthony Amicelle 

Thursday, 27 April 
2017 

14.30 - 18.00 
Committee Meeting 

International Centre for 
Comparative Criminology, 

Université de Montréal, 
Canada 

Researcher Canada 
Presentation of studies 

(Part I)  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/118780/F027_20170426.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201704/PANA/PANA%282017%290427_1/sitt-4677974
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Willem Pieter de 
Groen  

 

Tuesday, 2 May 2017 
15.00 - 18.30 

Committee meeting 

Centre for European Policy 
Studies (CEPS) 

Researcher Belgium 
Presentation of studies 

(Part II)  

Ian Roxan 
Tuesday, 2 May 2017 

15.00 - 18.30 
Committee meeting 

London School of Economics 
(LSE) 

Researcher United Kingdom 
Presentation of studies 

(Part II)  

Herman Bröring 
Tuesday, 2 May 2017 

15.00 - 18.30 
Committee meeting 

Centre for European Financial 
Services Law at the 

University of Groningen 
Researcher The Netherlands 

Presentation of studies 

(Part II)  

Peter Clegg 

Tuesday, 2 May 2017 

15.00 - 18.30 
Committee meeting 

University of the West of 
England, Bristol 

Researcher United Kingdom 
Presentation of studies 

(Part II)  

Alexandre Maitrot de 
la Motte 

 

Tuesday, 2 May 2017 
15.00 - 18.30 

Committee meeting 
University of Paris-Est Créteil Researcher France 

Presentation of studies 
(Part II)  

Pierre Moscovici 

Thursday, 4 May  
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

European Commission 

Commissioner 
responsible for 

Economic and Financial 

Affairs, Taxation and 
Customs  

European Union 

Hearing with 

Commissioner Pierre 

Moscovici  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290502_1/sitt-6142851
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290504_1P/sitt-4451733
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Rui Gonçalves 

Tuesday, 9 May  
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

Government of Madeira  
Regional Secretary for 

Finance 
Madeira, Portugal 

Cooperation in tax 
matters with European 

jurisdictions 

James Tipping 

Tuesday, 9 May  
2017 

9.00 - 12.30 

Public hearing 

Finance Centre of the 
Government of Gibraltar 

Finance Director  Gibraltar, UK 
Cooperation in tax 

matters with European 
jurisdictions 

Richard Walker 

Tuesday, 9 May  
2017 

9.00 - 12.30 
Public hearing 

States of Guernsey Policy & 

Resources Committee 

Director of financial 

crime policy  

Guernsey, Channel 

Islands 

Cooperation in tax 
matters with European 

jurisdictions 

Colin Powell 

Tuesday, 9 May  

2017 
9.00 - 12.30 
Public hearing 

Government 
Adviser to the Chief 

Minister 
Jersey, Channel 

Islands 

Cooperation in tax 

matters with European 
jurisdictions 

Jean-Claude Juncker 

Tuesday, 30 May  
2017 

15.00 - 16.30 
Public hearing 

European Commission 
President of the 

European Commission  
European Union 

Hearing with the 
President of the 

European Commission, 
J.C. Juncker  

 

Fernando Rocha 

Andrade 
 

Tuesday, 30 May  

2017 

16.45 - 17.30 
Public hearing 

Government of Portugal 
Secretary of State of 

Tax affairs 
Portugal 

Hearing with F. Rocha 

Andrade  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/PANA/PANA%282017%290530_1P/sitt-4574875
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Vigjilenca Abazi 
 

Wednesday, 21 June 

2017 
9.00 - 11.00 

Joint PANA/JURI public 
hearing 

Maastricht University Academic The Netherlands 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection 

of whistleblowers’ 

Cathy James 

Wednesday, 21 June 
2017 

9.00 - 11.00 
Joint PANA/JURI public 

hearing 

Public concern at work Whistleblower United Kingdom 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection 

of whistleblowers’ 

Frédérique Berrod 

Wednesday, 21 June 
2017 

9.00 - 11.00 
Joint PANA/JURI public 

hearing 

College of Europe Academic Belgium 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection 

of whistleblowers’ 

Rosita Hickey 

Wednesday, 21 June 
2017 

9.00 - 11.00 
Joint PANA/JURI public 

hearing 

EU Ombudsman 
Head of Strategic 

Inquiries 
European Union 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection 

of whistleblowers’ 

Charlotte Grass 

Wednesday, 21 June 
2017 

9.00 - 11.00 
Joint PANA/JURI public 

hearing 

Group Vallourec 
Head of Competition 

and Conformity 
France 

Joint PANA-JURI hearing 
‘The EU-wide protection 

of whistleblowers’ 

Sebastian Fiedler 

Wednesday, 21 June 
2017 

15.00 - 17.30 
Public hearing 

Bund Deutscher 

Kriminalbeamter (BDK) 
Vice-Chair Germany 

Financial Intelligence 
Units (FIUs) ins and outs 

and the Russian 
"Laundromat" case  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170608CHE01802
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
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Paolo Costanzo 

Wednesday, 21 June 
2017 

15.00 - 17.30 
Public hearing 

Italian FIU, Banca d'Italia 
Manager at Banca 

d’Italia 
Italy 

Financial Intelligence 
Units (FIUs) ins and outs 

and the Russian 
"Laundromat" case  

Paul Cristian Radu 

Wednesday, 21 June 
2017 

15.00 - 17.30 

Public hearing 

 
International Consortium of 

Investigative Journalists 

(ICIJ) 

Journalist Romania 

Financial Intelligence 
Units (FIUs) ins and outs 

and the Russian 

"Laundromat" case  

Viesturs Burkāns 

Wednesday, 21 June 
2017 

15.00 - 17.30 
Public hearing 

Latvian Office for Prevention 
of Laundering of Proceeds 

Derived from Criminal Activity 
Head of Latvian FIU Latvia 

Financial Intelligence 
Units (FIUs) ins and outs 

and the Russian 
"Laundromat" case  

Duarte Pacheco  
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Parliamentary Inquiry 
Committee of Banco Espírito 

Santo (BES) and working 
group on combating 

economic, financial and fiscal 

crime 

National Deputy Portugal Mission to Portugal 

Cecília Meireles 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Parliamentary Inquiry 
Committee of Banco Espírito 

Santo (BES) and working 

group on combating 
economic, financial and fiscal 

crime 

National Deputy Portugal Mission to Portugal 

Eurico Brilhante Dias 

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Parliamentary Inquiry 

Committee of Banco Espírito 

Santo (BES) and working 
group on combating 

economic, financial and fiscal 

National Deputy Portugal Mission to Portugal 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170503CHE01561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
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crime 

Mário Centeno 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Government of Portugal Minister of Finance Portugal Mission to Portugal 

Helena Borges 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Tax and Customs Authority 

Public Authority 
Director General Portugal Mission to Portugal 

Fernando Rocha 
Andrade 

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Government of Portugal 
Secretary of State of 

Tax affairs 
Portugal Mission to Portugal 

Fernando Teixeira dos 
Santos 

Thursday, 22 June  
Friday, 23 June 2017 

Mission to Portugal 
Government of Portugal 

Former Minister of 
Finance 

Portugal Mission to Portugal 

Sérgio Vasques  

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 

Mission to Portugal 

Government of Portugal 
Former Secretary of 

State of Tax Affairs 
Portugal Mission to Portugal 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
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Maria Luís 
Albuquerque 

Thursday, 22 June  
Friday, 23 June 2017 

Mission to Portugal 
Government of Portugal 

Former Minister of 
Finance 

Portugal Mission to Portugal 

Paulo Núncio 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Government of Portugal 
Former Secretary of 
State of Tax Affairs 

Portugal Mission to Portugal 

Elisa Ferreira 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Banco de Portugal 
Board member in 

charge of prudential 
supervision 

Portugal Mission to Portugal 

Luís Máximo dos 
Santos 

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Banco de Portugal 

Board member in 
charge of legal 

enforcement and 
money laundering 

matters 

Portugal Mission to Portugal 

Luís Costa Ferreira 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Banco de Portugal 
Head of the Banking 

Prudential Supervision 
Department 

Portugal Mission to Portugal 

João Raposo  

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 

Mission to Portugal 

Banco de Portugal 

Head of the Legal 

Enforcement 

Department 

Portugal Mission to Portugal 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html


 

PE605.514v03-00 86/126 RR\1139706CS.docx 

CS 

Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Micael Pereira 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Expresso (ICIJ) Journalist Portugal Mission to Portugal 

João Pedro Martins 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Público 
Economist and Offshore 

researcher 
Portugal Mission to Portugal 

Pedro Crisóstomo 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Público Journalist Portugal Mission to Portugal 

Amadeu Guerra 

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Ministry of Justice 
Deputy Attorney 

General  
Portugal Mission to Portugal 

José Ranito 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Ministry of Justice Prosecutor Portugal Mission to Portugal 

Tahamara Dias 

Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 

Mission to Portugal 

Ministry of Justice Prosecutor Portugal Mission to Portugal 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
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Mariana Raimundo 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Financial Intelligence Unit 
(FIU) Portugal 

Director Portugal Mission to Portugal 

João Paulo Batalha 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Transparency International 
(TIAC) Portugal 

Executive Director Portugal Mission to Portugal 

Susana Coroado 
Thursday, 22 June  

Friday, 23 June 2017 
Mission to Portugal 

Transparency International 

(TIAC) Portugal 
Vice-Chair Portugal Mission to Portugal 

Věra Jourová 

Monday, 3 July 2017 

19.00 - 20.30 
(Strasbourg) 
Public hearing 

European Commission 

Commissioner 
responsible for Justice, 

Consumers and Gender 
Equality 

 

European Union 

Hearing with 

Commissioner Věra 
Jourová  

Harris Georgiades 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Government of the Republic 
of Cyprus 

Minister of Finance Cyprus Mission to Cyprus  

Yiorgos Lakkotrypis 

Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 

Mission to Cyprus 

Government of the Republic 

of Cyprus 

Minister of Energy, 
Commerce, Industry 

and Tourism of the 
Republic of Cyprus 

Cyprus Mission to Cyprus 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290703_1P/sitt-6461187
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290703_1P/sitt-6461187
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290703_1P/sitt-6461187
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261


 

PE605.514v03-00 88/126 RR\1139706CS.docx 

CS 

Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Kypros Kyprianou 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Government of the Republic 
of Cyprus 

Ministry of Interior Cyprus Mission to Cyprus 

Christos Patsalides 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Government of the Republic 
of Cyprus - Ministry of 

Finance 
Permanent Secretary Cyprus Mission to Cyprus 

Yiannis Tsangaris 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Government of the Republic 
of Cyprus - Ministry of 

Finance 
Tax Commissioner Cyprus Mission to Cyprus 

George Panteli 

Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Government of the Republic 

of Cyprus - Ministry of 
Finance 

Director of Economic 

Research and EU Affairs 
Department 

Cyprus Mission to Cyprus 

Demetra Kalogerou 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Cyprus Securities and 
Exchange Commission 

President Cyprus Mission to Cyprus 

Eva Rossidou-

Papakyriacou 

Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 

Mission to Cyprus 

Cyprus Unit for Combating 

Money Laundering (MOKAS) 
Director Cyprus Mission to Cyprus 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
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Marios Skandalis  
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Association of Cyprus Banks 
(ACB) 

Director Group 
Compliance 

Cyprus Mission to Cyprus 

Andreas Michaelides 
Thursday, 6 July 

Friday, 7 July 2017 
Mission to Cyprus 

Cyprus Bar Association 
President of Limassol 

Bar Association 
Cyprus Mission to Cyprus 

Wolfgang Schäuble Tuesday, 11 July 2017 
14.00 - 15.30 
Public Hearing 

German Government  Minister of Finance  Germany 
Exchange of views with 
EU Finance Ministers  

Pier Carlo Padoan Tuesday, 11 July 2017 
14.00 - 15.30 

Public Hearing 

Italian Government  
Minister of Economy 

and Finance 
Italy 

Exchange of views with 
EU Finance Ministers  

Paschal Donohoe 
Tuesday, 11 July 2017 

14.00 - 15.30 
Public Hearing 

Irish Government  
Minister of Finance, 
Public Expenditure & 

Reform 
Ireland 

Exchange of views with 
EU Finance Ministers  

Jeroen Dijsselbloem 
Tuesday, 11 July 2017 

14.00 - 15.30 
Public Hearing 

Dutch Government  Minister of Finance  The Netherlands 
Exchange of views with 
EU Finance Ministers  

Rudolf Elmer 

Thursday,14 September  

Friday, 15 September 
2017 

Mission to Switzerland 

Public concern at work Whistleblower Switzerland Mission to Switzerland 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170628MIS00261
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PANA/PANA%282017%290711_1P/sitt-6730763
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
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Christa Markwalder 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Legal Affairs Committee Member of Parliament Switzerland Mission to Switzerland 

Alexander Karrer 

Thursday,14 September  

Friday, 15 September 
2017 

Mission to Switzerland 

State Secretariat for 

International Financial 
Matters   

Deputy State Secretary  Switzerland Mission to Switzerland 

Simone Woringer 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

State Secretariat for 

International Financial 
Matters 

 Financial Crime 

Department 
Research assistant 

Switzerland Mission to Switzerland 

Fabrice Filliez 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 

Mission to Switzerland 

State Secretariat for 
International Financial 

Matters  

Ambassador 
Deputy Head of the 
Taxation Division 

Switzerland Mission to Switzerland 

Céline Antonini 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

State Secretariat for 

International Financial 
Matters  

Scientific Collaborator 

Multilateral Tax Matters 
and Corporate Taxation 

Switzerland Mission to Switzerland 

René Buehler 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Federal Police Authority 
(Fedpol) 

Deputy Director Switzerland Mission to Switzerland 

Stiliano Ordolli 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Federal Police Authority 

(Fedpol) 

Head of communication 

Anti Money Laundering 
Switzerland Mission to Switzerland 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
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Rupert Schaefer 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Federal Authority for 

surveillance of financial 
markets (FINMA) 

Head of Strategic 
Services Division 

Switzerland Mission to Switzerland 

Marc Mauerhofer 

Thursday,14 September  

Friday, 15 September 
2017 

Mission to Switzerland 

Federal Authority for 

surveillance of financial 
markets (FINMA) 

Head of Anti Money 
Laundering Section 

Switzerland Mission to Switzerland 

Josef Philipp Renggli 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Federal Department of 
Foreign Affairs (DFAE) 

Deputy Director Switzerland Mission to Switzerland 

Lara Warner 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 

Mission to Switzerland 

Credit Suisse Bank 

Chief Compliance and 

Regulatory Affairs 
Officer 

Switzerland Mission to Switzerland 

Jonathan Shih 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

UBS Bank 

Managing Director UBS 
Global Head of 

Compliance and 
Operational Risks 

Control Financial Crime  

Switzerland Mission to Switzerland 

Andreas Frank 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Bank 
Former banker and 
money laundering 

expert 
Switzerland Mission to Switzerland 

Olivier Longchamp 

Thursday,14 September  

Friday, 15 September 
2017 

Mission to Switzerland 

Public Eye 
NGO 

Responsible for taxation 
and international 
financial relations 

Switzerland Mission to Switzerland 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
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Andreas Missbach 

Thursday,14 September  
Friday, 15 September 

2017 
Mission to Switzerland 

Public Eye 

NGO 
Board Member Switzerland Mission to Switzerland 

Didier de Montmollin 

Thursday,14 September  

Friday, 15 September 
2017 

Mission to Switzerland 

Swiss Bar Association 
Expert in Tax and 

Financial Law 
Switzerland Mission to Switzerland 

Merijn Rengers 
Tuesday, 26 September 

2017 

09.00 - 12.30 
Public Hearing 

NRC Handelsblad - European 
Investigative Collaborations 

(EIC) 
Journalist The Netherlands 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 
law? 

Kimberly Morris 
Tuesday, 26 September 

2017 

09.00 - 12.30 

Public Hearing 

FIFA 
Head of TMS Global 

Transfers & Compliance 

FIFA 

Switzerland 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 

law? 

Julien Zylberstein 
Tuesday, 26 September 

2017 
09.00 - 12.30 

Public Hearing 

UEFA Legal counsel at UEFA Switzerland 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 

law? 

Gregor Reiter 
Tuesday, 26 September 

2017 
09.00 - 12.30 

Public Hearing 

European Football Agents  
     Association (EFAA) 

CEO of the Deutsche 
Fußballspieler 

Vermittler Vereinigung 

e.V. 

Germany 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 

law? 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-missions.html?id=20170912MIS00321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
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Bastian Brinkmann 
Tuesday, 26 September 

2017 

09.00 - 12.30 
Public Hearing 

 Suddeutsche Zeitung Journalist Germany 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 
law? 

Dr. Wolfgang Haas 
Tuesday, 26 September 

2017 

09.00 - 12.30 
Public Hearing 

Intermediary 

(BASF) 

 President Legal,  
Taxes, Insurance & 
Intellectual Property 

Germany 

Tax planning, do 
celebrities and 

companies breach EU 
law? 

Anze Logar 

Tuesday, 28 November 
2017 

10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Commission for identifying 
irregularities in banks 

President Slovenia 

Money Laundering: The 
case of NLB financial 
group Slovenia and 

Azerbaijan Laundromat 
revelations 

Borut Mekina 

Tuesday, 28 November 

2017 
10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Mladina newspaper Journalist Slovenia 

Money Laundering: The 

case of NLB financial 

group Slovenia and 
Azerbaijan Laundromat 

revelations 

Carl Dolan 

Tuesday, 28 November 
2017 

10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Transparency International 
Liaison Office to the EU 

Director European Union 

Money Laundering: The 

case of NLB financial 
group Slovenia and 

Azerbaijan Laundromat 
revelations 

Eva Jung 

Tuesday, 28 November 
2017 

10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Danish newspaper Berlingske Journalist Danemark 

Money Laundering: The 

case of NLB financial 
group Slovenia and 

Azerbaijan Laundromat 
revelations 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Michael Lund 

Tuesday, 28 November 
2017 

10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Danish newspaper Berlingske Journalist Danemark 

Money Laundering: The 
case of NLB financial 

group Slovenia and 
Azerbaijan Laundromat 

revelations 

Simon Bendtsen 

Tuesday, 28 November 
2017 

10.00 - 12.30 
Public Hearing 

Danish newspaper Berlingske Journalist Danemark 

Money Laundering: The 

case of NLB financial 
group Slovenia and 

Azerbaijan Laundromat 
revelations 

Kristof Clerix 

Tuesday, 28 November 
2017 

15.00 - 18.00 

Public Hearing 

Knack Magazine Journalist Belgium 
The Paradise Papers - 

What are they about and 
why are they relevant  

Simon Bowers 

Tuesday, 28 November 

2017 

15.00 - 18.00 
Public Hearing 

The Guardian Journalist United Kingdom 

The Paradise Papers - 

What are they about and 
why are they relevant  

Jan Strozyk 

Tuesday, 28 November 
2017 

15.00 - 18.00 
Public Hearing 

Norddeutscher Rundfunk 
(NDR) 

Journalist Germany 
The Paradise Papers - 

What are they about and 

why are they relevant  

Pierre Moscovici 

Tuesday, 28 November 
2017 

15.00 - 18.00 

Public Hearing 

European Commission 

Commissioner 

responsible for 
Economic and Financial 
Affairs, Taxation and 

Customs 

European Union 
The Paradise Papers - 

What are they about and 
why are they relevant  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171013CHE02681
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
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Name 
Date 

Meeting/Delegation 
Organisation Function Country Link 

Věra Jourová 

Monday, 3 July 2017 
19.00 - 20.30 
(Strasbourg) 
Public hearing 

European Commission 

Commissioner 
responsible for Justice, 
Consumers and Gender 

Equality 

European Union 

The Paradise Papers - 

What are they about and 
why are they relevant  

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20171109CHE02761
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3. Fact-finding missions of the PANA Committee Mission 
reports 

 
 
 

3.01. Mission to United Kingdom (9-10 February 2017) 
 

 

1. PROGRAMME 
 

9 February 

 
16:30-18:30 Working session with Academia and NGOs : 

with Meg Hillier MP, Chair of the House of Commons’ Public Accounts Committee, 
and Caroline Flint MP, Members of the Public Accounts Committee 

 16:30-17:30 - Academia:  

 Prof. Prem Sikka, Professor of Accounting, Essex Business School, 
University of Essex  

 Prof. Sol Picciotto, Emeritus Profesor Lancester University, Senior Fellow, 
International Centre for Tax & Development  

 Prof. Rita de la Feria, University of Leeds  
 

 17:30-18:30 NGOs: 

 Murray Worthy, Anti-corruption organisation Global Witness, working on money 
laundering.  

 Rachel Davies, Senior Advocacy Manager, Transparency International UK  

 Richard Murphy, chartered accountant and political economist, Tax Justice 
Network and Professor of Practice in International Political Economy at City 
University London 

 Oliver Pearce, Policy Manager for tax and inequality, Oxfam 
 

10 February 

 

 09.00 - 10.30  Joint Panama Taskforce session 
(with representatives from HM Revenue & Customs, National Crime 
Agency (NCA),  
Financial Conduct Authority (FCA)) 

10.30 - 11.15  UKFIU session, led by the National Crime Agency (NCA), as UK Financial 
Intelligence Unit (UKFIU) 

11.15 - 12.00 Meeting with Financial Conduct Authority (FCA), as UK Banking Supervisor 

13.00 - 13.30 Meeting with Peter Dempsey, lawyer  

 
 
 
Financial institutions  
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13.30 – 14.30 Meeting with HSBC  
-  Douglas Flint, Group Chairman 
- Paul Rankin, Managing Director Group Government Affairs 
- Iain McKinnon, Group Head of Tax 
- Paul Kelly, Head of Tax Transparency 
- Hank Cole, Global Head of Operational Intelligence 
- Barbara Patow, Global Head of Strategic Initiatives, AML 
- David Rowe-Francis, UK Head of AML 
- Will Morgan, Group Government Affairs, Financial System Integrity 

Law firms 

14.30 - 15.00 Meeting with UK Law profession regulators 
- Ian Messer, Law Society of Scotland 
- Representative of Solicitors Regulation Authority (SRA) 

 
15.00 -16.00 Meeting with Law Society of England and Wales (LSEW) 

- John Riches, Chair, Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) 
Public Policy Committee 

- Sandy Bhogal, member of the LSEW Tax Law Committee (chair of 
International Tax Law) 

- Edward Craft, member of the LSEW Company Law Committee 
- Amy Bell, Chair of the LSEW AML Task Force  

Accountants 

16:00 -17:00 Meeting with Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW) 

- Robert Hodgkinson, Executive Director, Technical, ICAEW 

- Frank Haskew, Head of Tax, ICAEW 
- Ian Young, International Tax Manager, ICAEW 
- Simon Tosserams, EU Affairs Executive, ICAEW 

 

2. LIST OF PARTICIPANTS 

 

MEMBERS  

Werner LANGEN, Chair PPE 

Fabio DE MASI, Vice Chair GUE 

Eva JOLY, Vice Chair Verts/ALE 

Jeppe KOFOD, co-rapporteur S&D 

Petr JEZEK, co-rapporteur ALDE 

José Manuel FERNANDES PPE 

Ludek NIEDERMAYER PPE 

Juan Fernando LOPEZ AGUILAR S&D 

 
 
ACCOMPANYING MEMBERS 
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Molly SCOTT CATO Verts/ALE 

Anneliese DODDS S&D 

Neena GILL S&D 

 

3. KEY MESSAGES 
 

KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

Main issues discussed: 
 
-  Relevant people from Treasury and HMRC did not attend the meeting. Officials from 

HMRC could not reply questions on OST nor Crown Dependencies, nor any political 
questions. 

-  (Lack of) public transparency - need for public beneficial ownership registers (BORs) 

-  Relationship UK with its overseas territories (OSTs) - possibility for UK to regulate/ 
supervise its OSTs and enforce international standards 

-  Trusts: regulation, oversight, transparency; legitimate reasons to set up trusts (mostly tax-
neutral, used to avoid fragmentation of ownership, e.g. in cases of inheritance), but trusts 
also can play a role in tax evasion, usually used together with other tools  

-  improving international framework for transparency and exchange of information (OECD’s 
Common reporting Standard/ CRS, FATCA, CbCR within BEPS recommendations) 

-  fragmented AML supervision in UK and EU (28 AML supervisors in the UK) 

-  Increasingly stronger customer due diligence (CDD)/ know your customer (KYC) 
provisions in EU and national legislation for obliged entities (OEs) 

-  off-shore companies - legitimate vs. illegitimate reasons  

-  (lack of) adequate resources for regulators, supervisors and law enforcement 

-  (lack of) definition of tax havens, need for EU black list 

-  (need for) prohibitive sanctions for tax evasion and ML cases 

-  Legal professional privilege (LPP) is not to protect lawyers, but to protect clients; and is 
strictly / narrowly defined. LPP cannot be relied upon when communication isused to 
facilitate a crime 

 
KEY RECOMMENDATIONS: 

-  need for a European FIU 

- Principle of KYC: if you do not know your customer, you should not do business  

 
LINK TO THE FULL REPORT 

  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128202/Mission%20report%20UK%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.02. Mission to Malta (20 February 2017) 
 
 

1. PROGRAMME 

 
09.00 - 10.00  Meeting with Minister of Finances, Mr Edward Scicluna  

10:00- 11:00   Meeting with the tax administration (Tax Compliance Unit)  

11.00 - 12:00  Meeting with Malta Financial Service Authority 

-  Prof. Joe V. Bannister [Chair], Ms Marianne Scicluna [Director General] 

and Dr Anton Bartolo [Director Enforcement]  

12.15 - 13.30  Meeting with the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and 
police commissioner Lawrence Cutajar 

13:45 - 15:15 Lunch Meeting with journalists  

- Daphne Caruana Galizia, recently named by Politico as one of the 28 
movers and shakers of Europe for her work on Panama Papers 

- Ivan Camilleri - journalist at the Times of Malta.  

- Matthew Vella, Malta Today editor  

- Aleander Balzan, Editor One News 

15:15 - 16:15  Meeting with intermediaries, Law firms/tax advisor and banks 

- Pierre Mifsud, partner at EMD Advisory 

- Malcolm Booker, CEO of Deloitte Malta 

- Nexia BT: Mr Brian Tonna (Managing Partner) or Mr Karl Cini (Tax 
Partner) (invited- Refuse to appear in person but is ready to reply in 
writing to any question Members might have) 

- Dr Manfred Galdes, former director of FIU, Director of ARQ Risk and 
Compliance Ltd. 

- Paul Mifsud, Managing Director of Sparkasse Bank  

16.30 - 17:30  Meeting with Politically Exposed Persons  

- Konrad Mizzi, Minister 

- Keith Schembri, Prime Minister’s chief of staff (declined and transmitted to 
the chairman a letter on the day of the visit) 

17.35 - 18:30  Meeting with Politically Exposed Persons 

- Ninu Zammit, Former Minister of Energy (did not reply to the invitation) 

- Beppe Fenech Adami, Member of the Parliament (confirmed) 

 
18.30   Press conference  
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2. LIST OF PARTICIPANTS 

MEMBERS 
 

 Werner LANGEN, Chair PPE 

 Ana GOMES, Vice Chair S&D 

 Jeppe KOFOD, co-rapporteur S&D 

 Dariusz ROSATI (coordinator) PPE 

 Sven SCHULZE PPE 

 Sven GIEGOLD (coordinator) Verts/ALE 

 Paul TANG S&D 

 Roberts ZILE ECR 

 Nils TORVALDS ALDE 

 Miguel VIEGAS GUE 

 Mario BORGHEZIO ENF 

ACCOMPANYING MEMBERS 
 

Therese COMODINI CACHIA PPE 

Roberta METSOLA PPE 

Alfred SANT S&D 

David CASA PPE 

Miriam DALLI S&D 

 
3. KEY MESSAGES 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

-  The delegation could meet with most of the relevant persons (Minister of Finances, tax 

authorities, Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), police ...). However, Keith Schembri, 
Prime Minister’s Chief of Staff, refused at the last minute (at 2 p.m.) to meet the delegation 
and questioned the mandate of the Committee. Ninnu Zammit, former Minister of Energy, 
did not reply to the invitation of the Chair of the Committee. 

-  The Maltese tax system is very attractive and in line with current international and EU 
standards as regards harmful tax competition. The Finance Minister however admitted that 
the Maltese tax system can be prone to abuse and confirmed that Malta disagreed with 
Commission proposals on specific tax issues (e.g. public CBCR, CCCTB). 

-  There is a high number of intermediaries from Malta involved in the Panama papers, with 
some intermediaries having worked with politically exposed persons in Malta. One 
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intermediary in particular - Nexia BT - refused to appear and did not satisfactorily answered 
the questions raised in written. 

-  Malta has transposed EU rules and respects OECD standards in terms of transparency, 
fight against tax fraud and money laundering. 

-  The institutions in charge of implementing and enforcing rules as regards tax fraud and 
money laundering are highly politicized. The press is also highly politicized. 

-  The police is in charge of prosecuting the investigations carried out by the FIAU. There are 
reasons to believe that it is not well equipped to fulfil its task optimally, possibly suggesting 
a case of maladministration. Especially, the number of convictions and confiscations seems 
extremely low in relation to the on average number of reports sent to the police by the FIAU 
(during the period 2013-2015).  

-  The tax compliance unit mentioned a lack of resources to comply with the spontaneous 
exchange of information required by the EU Directive on Administrative Cooperation. 

 

LINK TO THE FULL REPORT 

  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128204/Mission%20report%20Malta%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.03. Mission to Luxembourg (2-3 March 2017) 

 

1. PROGRAMME 

 
2 March 2017 

15:30 - 17:00 Exchange of views with Finance Minister Gramegna and Justice 
Minister Braz  

17:15-18:45  Exchange of views with Members of the Finance Committee 

 

 

3 March 2017 

 
9:30 - 12:30 Panel with the participation of:  

 Journalists 

09:30- 10:00 Fabien Grasser, Le Quotidien Luxembourg  

 Banks 

10:00-10:30 Anthony A Simcic - Managing Director Head of Private Banking HSBC 
Luxembourg  

 Financial Institutions 

10:30-11:00 Claude Marx, Director-General, Claude Simon, Member of the management 
Board and Member of SSM Board of Supervisors - Financial Sector 
Surveillance Commission / Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) 

 Lawyers 

11:15-11:45 François Prum, head of Luxembourgish Bar 

 Accountants 

11:45-12:15 Wim Piot, Managing Partner and Tax Leader of PwC Luxembourg 

 Elizabeth Jane McCormick, Global Head of Tax KPMG 

12:30 Press conference by chair 
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2. LIST OF PARTICIPANTS 
  

MEMBERS  

 Werner LANGEN, Chair PPE 

 Frank ENGEL PPE 

 Georgios KYRTSOS PPE 

 Elly SCHLEIN S&D 

 Cătălin Sorin IVAN S&D 

 Bernd LUCKE ECR 

 Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ ALDE 

 Miguel URBAN CRESPO GUE 

 Molly SCOTT CATO VERTS/Ale 

 Barbara KAPPEL ENF 

ACCOMPANYING MEMBERS 

Sven GIEGOLD (coordinator) Verts/ALE 

Ana GOMES, Vice Chair S&D 

 
 

3. KEY MESSAGES: 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

- Members acknowledged that Luxembourg has made progress towards compliance with 

international reporting and transparency standards, although the cooperation could be 
improved. Luxembourg public authorities have reacted proactively to LuxLeaks and the 
Panama Papers. Many legislations have been adopted during the past two years.  

- Members regretted that Council documents related to Luxembourg’s tax positions in the 
Council’s Code of Conduct Group were redacted (marked black).  

- Members regretted that relevant bankers, lawyers, tax advisors and accountants did not 
accept the invitation to attend the meetings and agreed to re-invite them to hearings in 
Brussels. 

- Luxembourg has a new penalty regime for tax related offenses since January 2017 and 
penalises 6 types of tax crimes, including aggravated tax evasion and tax fraud, but only 
for frauds above € 200.000.  

- The public opinion is changing following the recent tax scandals. 
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- The number of STRs filed by law firms seems very low in comparison with the banking 
sector.  

- There is a need for enhanced international cooperation, as well as for increased 
transparency. 

- EU Commission should monitor the situation in third countries regarding transparency and 
exchange of information. 

 
LINK TO THE FULL REPORT 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128207/LUX%20Mission%20final%20report%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128207/LUX%20Mission%20final%20report%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.04. Mission to United States (21-24 March 2017) 
 

 

1. PROGRAMME 
 

Tuesday 21 March  

 
09h00 - 09h45  Briefing  

 Caroline VICINI, Deputy Chief of Mission of the EU Delegation 
 

09h45 - 10h30 Meeting with Elise BEAN, Washington Co-Director of the Levin Center at 
Wayne Law  

10h30 - 12h00  Expert panel discussion  

 Gerard RYLE, Director of the International Consortium of Investigative 
Journalists 

 Gary KALMAN, Executive Director, FACT Coalition 

 Tom CARDAMONE, Managing Director, Global Financial 

12h30 - 14h00    Working lunch discussion  

Speakers: 

 Jeppe KOFOD, MEP S&D Group, Co-Rapporteur 

 Petr JEZEK, MEP ALDE Group, Co-Rapporteur 
 

15h00 - 17h00  Meetings at US Treasury  

 Anti-Money Laundering Team & FinCen  

 International Taxation Team  

 

Wednesday 22 March  
 

09h30 - 10h30  Meeting at the Congressional Research Service (CRS) (Library of 
Congress) 

 Jane GRAVELLE, Researcher Government and Finance Division 

11h00 - 11h30  Meeting with Senator Ron WYDEN (Democrat, Oregon), Ranking Member 
of the Committee on Finance (Dirksen Senate Building 

14h30 - 15h00  Meeting with Representative Richard NEAL (Democrat, Massachusetts), 
Ranking Member of Ways and Means Committee 

15h30 - 16h00  Meeting with Senator Tom CARPER (Democrat, Delaware), Ranking 
Member of the Subcommittee on Investigations (Hart Senate Building)  

16h15 - 16h45  Meeting with Senator Orrin HATCH (Republican, Utah), Chairman of the 

Committee on Finance (Hart Senate Building) 

 



 

PE605.514v03-00 106/126 RR\1139706CS.docx 

CS 

Thursday 23 March  
  
 
Meeting with House Representatives of the General Assembly 
 

 Peter C. SCHWARTZKOPF, Speaker of the House 

 Valerie LONGHURST, House Majority Leader 

 Daniel B. SHORT, House Minority Leader 
   
Meeting with Senators of the Delaware General Assembly 

 

 David B. McBRIDE, President Pro Tempore 

 Margaret ROSE HENRY, Senate Majority Leader 

 F. Gary SIMPSON, Senate Minority Leader 
 
16h00 -17h00 Meeting at the John L. Weinberg Center for Corporate Governance of the 

University of Delaware 

 

 Charles M. ELSON, Edgar S. Woolard Jr. Chair in Corporate 
Governance, Professor of Finance 

 
 

Friday 24 March  
 

08h30 - 09h30 Meeting with Delaware Executive Branch Jeffrey W. BULLOCK, Delaware 
Secretary of State 

  Rick GEISENBERGER, Delaware Secretary of Treasury 

  Kristopher KNIGHT, Delaware Deputy Secretary of State and Director
  of the Corporations Division 

 

  Meeting with the Delaware Attorney General 

 Matt DENN, Attorney General 

11h30 - 12h30 Meeting at Widener University  

 Lawrence A. HAMERMESH, Ruby R. Vale Professor of Corporate and 
Business Law 

 Paul L. REGAN, Associate Director, Institute of Delaware Corporate 
and Business Law 
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2. LIST OF PARTICIPANTS 

 

MEMBERS  

Werner LANGEN, Chair PPE 

Jeppe KOFOD, co-rapporteur S&D 

Petr JEZEK, co-rapporteur ALDE 

Dariusz ROSATI, coordinator PPE 

Ludek NIEDERMAYER PPE 

Anneliese DODDS S&D 

Matt CARTHY GUE 

Eva JOLY Verts/ALE 

Barbara KAPPEL ENF 

  
 

3. KEY MESSAGES 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

Main issues discussed: 
 
-  At the time of the visit, many key functions in the US government, including within the US 

Treasury, have not yet been filled; therefore the policy orientation of the new US 
administration is currently unclear in several areas 

- New US Treasury Secretary Mnuchin stated at the G20 meeting that the US would remain 
committed to OECD’s BEPS project 

- US tax reform will be a priority for the new US administration and Congress, the discussed 
plans for a ‘Border Adjustment Tax’ are not yet clear and remain controversial, as well as 
their compatibility with WTO law 

- AML-CFT policies remain a priority for the US Treasury but the US favours bilateral 
exchange and precise requests, arguing too much cooperation is not always helpful. Their 
focus for cooperation is primarily on fighting terrorism. 

-  On Beneficial ownership transparency: US federal lawmakers see this as a State 
competence (corporate law); lawmakers in Delaware stated they would not oppose 
increased beneficial ownership transparency in principle, but only if all US states commit 
to it, as this would otherwise create an uneven playing field 

- Delaware sees its business attractions as neither special tax regimes nor transparency of 
beneficial ownership, rather linked to the extensive experience of Delaware courts in 
corporate law (notably its Court of Chancery) 

- Companies incorporated in Delaware pay the standard US federal corporate tax of up to 
35%, therefore Delaware does not consider itself a tax haven 
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- On FATCA, it seems unlikely that the current US administration and Congress will commit 
to a full exchange of information on tax matters with the EU; on the contrary some 
initiatives aim at repealing FATCA 

 
KEY RECOMMENDATIONS: 

-  EU should take the leadership fighting tax fraud, tax avoidance, and money-laundering, 

coinciding with the current US administration 

- EU should increase fines for intermediaries, as current EU fines are a fraction of what 
these institutions earn 

- EU should require banks to admit liability, enabling the possibility for class action lawsuits  

- EU should ensure that fines are not tax-deductible, as otherwise taxpayers end up paying 
(parts of) the fines  

-  EU should enact legislation on protecting whistleblowers 

 
LINK TO THE FULL REPORT 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128209/Mission%20report%20US%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128209/Mission%20report%20US%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.05. Mission to Portugal (22-23 June 2017) 
 

 

1. PROGRAMME 

 
 Thursday 22 June  

 
14h30 - 15h00  Policy Briefing with Pedro Valente da Silva, Head of the Information 

Office of the European Parliament in Portugal and João Medeiros, 
European Semester Officer of the EC Representation in Portugal 

 

15h00 - 16h30  Meeting with representatives of the parties in the parliamentary 
inquiry committee of Banco Espírito Santo (BES) and the working 
group on combating economic, financial and fiscal crime 

Duarte Pacheco (PSD) 

Cecília Meireles (CDS)  

Eurico Brilhante Dias (PS)  

 

17h00 - 18h00  Meeting with: 

Mário Centeno, Minister of Finance  

Helena Borges, Director General of the Tax and Customs Authority 

Fernando Rocha Andrade, Secretary of State of Tax Affairs 

 

18h30 - 19h00  Meeting with: 

 Fernando Teixeira dos Santos, Former Minister of Finance 

 Sérgio Vasques, Former Secretary of State of Tax Affairs  

 

19h00 - 19h30  Meeting with: 

 Maria Luís Albuquerque, Former Minister of Finance  

 Paulo Núncio, Former Secretary of State of Tax Affairs 
  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuk_zE3YDTAhUMVhoKHV_vBK4QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBanco_Esp%25C3%25ADrito_Santo&usg=AFQjCNHFWqmfflkFVN6-QHQJ9U4Xe6xG0Q&bvm=bv.151325232,d.d2s
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2419
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Friday 23 June 

  
09h30 - 11h00 Meeting with Banco de Portugal 

Elisa Ferreira, Board member in charge of prudential supervision 

Luís Máximo dos Santos, Board member in charge of legal 

enforcement and money laundering matters 

Luís Costa Ferreira, Head of the Banking Prudential Supervision 

Department  

João Raposo, Head of the Legal Enforcement Department 

 
11h00 - 11h45  Meeting with  

Micael Pereira, journalist, EXPRESSO (ICIJ)  

João Pedro Martins, offshores researcher (Madeira)  

Pedro Crisóstomo, journalist, PÚBLICO 

 
11h45 - 12h45  Meeting with  

Amadeu Guerra, Deputy Attorney General, Director of the Central 

Department of Investigation and Criminal Action 

José Ranito, Senior prosecutor at the Central Department of 

Criminal Investigation and Penal Action 

Tahmara Dias, Senior prosecutor at the Central Department of 

Criminal Investigation and Penal Action 

 

12h45 - 13h45  Meeting with  

Mariana Raimundo, Director of the Financial Intelligence Unit 

 
14h45 - 15h30  Meeting with  

João Paulo Batalha, Executive Director of TIAC (Transparency 

International)  

Susana Coroado, Vice-Chair of TIAC 
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2. LIST OF PARTICIPANTS 

 
MEMBERS  

Werner Langen, Chair PPE 

José Manuel Fernandes  PPE 

Nuno Melo PPE 

Hugues Bayet S-D 

Jeppe Kofod, co-rapporteur S-D 

Angel Dzhambazki ECR 

Petr Jezek, co-rapporteur ALDE 

 Miguel Viegas GUE 

 Heidi Hautala Verts/ALE 

ACCOMPANYING MEMBERS 

Ana Gomes, Vice Chair S-D 

  
 

3. KEY MESSAGES 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

 
- The GES/BES* case is an example of the problem of conflicts of interests in groups with 

both financial and non-financial companies because of a lot of obscurities surrounding the 
unreported transfers to offshore jurisdictions (2011- 2015).  

- The opinions on Madeira’s status and tax regime as an ‘outermost region’ are divided. 

- Non-cooperative jurisdictions were identified as a key issue. 

- There is a lack of transparency on financial transactions with non-cooperative jurisdictions 
and on determining who makes the list of non-cooperative countries. 

-  The questions why Panama was removed from the blacklist in 2010 under the Socrates 
government, remained unanswered.  

- Objective criteria on when to add or take off a country from the blacklist are crucial.  

- A grey list of offshore jurisdictions might be a good mechanism to monitor high-risk 
countries.  

- There is a need to further work on the cooperation at EU level, i.e. exchange of information 
as well as on an international level.  

- MPs underlined the need to further work on CCCTB and fight aggressive tax planning as 
well as continuing to work on AML and hybrid mismatches.  

- A list of tax malpractices, and a list of non-cooperative jurisdictions at EU level are 
important.  
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- Via the ‘Golden visas’ residency visas are offered to foreigners, who invest in Portugal 
often through real estate investment, which could be used to launder money. MEPs 
confronted speakers with official data on ‘Golden Visas’, however, most speakers were 
not able to provide more information on this.  

- The Portuguese FIU is about to start working with a new electronic tool that will allow to 
make an automatic treatment of all the reports and requests received. This tool, adopted 
also by several counterparts, will improve the results both internally and internationally.  

- As a result of the Panama Papers, supervision by the Portuguese Central Bank on the 
banks increased.     

 
LINK TO THE FULL REPORT 

 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128210/Report%20Portugal%20mission%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128210/Report%20Portugal%20mission%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.06. Mission to Cyprus (7 July 2017) 

 
 
 

1. PROGRAMME 
 Friday 7 July  

 
09h30 -11h30  Meeting with  

Harris Georgiades, Minister of Finance (DISY) 

Yiorgos Lakkotrypis, Minister of Energy, Commerce, Industry 

and Tourism (responsible for the register of companies) 

(Independent, previously DIKO) 

Kypros Kyprianou, Acting Permanent Secretary, Ministry of 

Interior (DISY) 

 Other representatives from the Ministry of Finance  

Christos Patsalides, Permanent Secretary 

Yiannis Tsangaris, Tax Commissioner 

George Panteli, Director of Economic Research and EU Affairs 

Department  

  

12h00 - 12h45  Meeting with Demetra Kalogerou, Chairwoman of the Cyprus 
Securities and Exchange Commission  

  

14h45 -15h45 Meeting with Eva Rossidou-Papakyriacou, Head of the Cyprus Unit 
for Combating Money Laundering (MOKAS) 

 

15h45 -16h45 Meeting with 

 the Association of Cyprus Banks (ACB) 

Marios Skandalis, Director Group Compliance, Bank of Cyprus 

Niki Charilaou, Manager Financial Crime Compliance Department, Bank 
of Cyprus  

Matheos Charalambides, Head of AML Department, Hellenic Bank  

Elena Frixou, Senior Officer, Association of Cyprus Banks  

  

 

the Association of International Banks (AIB Cyprus) 

Ziad El Morr, Vice President of the AIB Cyprus, Country Manager at 
BLOM Bank  



 

PE605.514v03-00 114/126 RR\1139706CS.docx 

CS 

George Abi Chamoun, Director at the AIB Cyprus, General Manager at 
Bank Med 

Samer Boulos, Director at the AIB Cyprus, General Manager at Ban 

 

16h45 - 17h30  Meeting with the Cyprus Bar Association (CBA) 

 Andreas Michaelides, President of the Limassol Bar Association, 

Member of the Council of the CBA and Member of the ALM Committee  

Thanasis Korfiotis, Member of the Council of the CBA and Member 

of the AML Committee  

Koulia Vakis, Chief Executive of the CBA  

Angelika Theofanous, Supervisory Control Officer, Department of 

Supervision and Compliance (AML Department) of the CBA 

 

2. LIST OF PARTICIPANTS 

 
MEMBERS  

Werner Langen, Chair PPE 

Frank Engel  PPE 

Angel Dzhambazki  ECR 

Maité Pagazaurtundua ALDE 

Takis Hadjigeorgiou GUE 

Jordi Solé Verts/ ALE 

Barbara Kappel  ENF 

ACCOMPANYING MEMBERS 

Lefteris Christoforou  PPE 

Cătălin Sorin Ivan S&D 

Costas Mavrides  S&D 

 
 
 
 
 

3. KEY MESSAGES 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 
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-  The banking crisis in 2014 was the turning point in Cyprus. Since then, controls by the 

ECB and governmental measures lead to more effectiveness.  

-  Despite not being an OECD Member Cyprus closely follows the developments in the area 
of international taxation and is committed to implement the BEPS recommendations 

-  Cyprus is concerned about tax uncertainty and therefore opposes public CBCR and public 
UBO registers, especially for trusts 

- Cyprus does not favor the EU proposals on CC(C)TB as it considers they are not 
promoting competitiveness and would undermine growth and job creation  

- intermediaries are regulated by the Cyprus Bar Association, the Institute of Certified Public 
Accountants of Cyprus ICPAC) and the Cyprus Securities and Exchange Commission 
(CySEC). 

-  The Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism maintains a database for 
companies incorporated in Cyprus, as well as for foreign branches.  

-  Cypriot citizenship is granted to foreign entrepreneurs, through the Citizenship by 
investment programme for those that have invested in Cyprus at least €2 million in the 
sectors of real estate, Cypriot companies or alternative investment funds for investments 
made exclusively in the Republic of Cyprus and investments that meet the criteria of the 
Scheme or areas approved by the Finance Minister. 

- In the aftermath of the Panama Papers, CySEC issued a Circular, requiring regulated 
entities to investigate their records, identify and report any potential relationship of any of 
their clients with Mossack Fonseca and/or persons mentioned in the Panama Papers.  

-  In 2016 MOKAS received in total 89 STR/SAR reports related to the Panama Papers, the 
majority of which were submitted by banks. 

- Most of the companies contained in the Panama Papers were registered in foreign 
jurisdictions. 

-  Tax evasion is recognised as predicated offence since 2013. 

 
LINK TO THE FULL REPORT 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128211/Cyprus%20report%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/128211/Cyprus%20report%20PANA%20report%20annex%20version.pdf
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3.07. Mission to Switzerland (14-15 September 2017) 
 
 

 

1. PROGRAMME 

 
 Thursday 14 September 

 
17h00 - 17h45  Meeting with  

Rudolf Elmer, Swiss whistleblower 

 

17h45 - 18h30  Informal gathering hosted by Michael Matthiessen, EU 
Ambassador in Switzerland  

 
 

Friday 15 September 

  
09h30 - 12h00 Meeting with  

Legal Affairs Committee (CAJ) of National Council  

Christa MARKWALDER, Groupe libéral-radical  

State Secretariat for International Financial Matters (SFI) 

Alexander KARRER, Deputy State Secretary 

Simone WORINGER, research assistant, Financial Crime Department 

Representative from Department for Multilateral Taxation and 

Business Taxation  

 Representative from Department for the Exchange of Information and 

Taxation of Individuals 

Federal Police Authority (fedpol) 

René BÜHLER, Deputy Director 

Stiliano ORDOLLI, Head of communication Anti Money Laundering 

Federal Authority for surveillance of financial markets (FINMA) 

Rupert SCHÄFER, Head of Strategic Services Division 

Marc MAUERHOFER, Head of Anti Money Laundering Section 

Federal Department of Foreign Affaris (DFAE) 

Josef Philipp RENGGLI, Deputy Director, Directorate of European 

Affairs 
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13h30 - 14h15  Meeting with Lara Warner, Chief Compliance and Regulatory Affairs 
Officer and Member of the Executive Board of Credit Suisse Group 
AG and Credit Suisse AG 

 

14h15 - 15h00  Meeting with Jonathan Shih, Managing Director UBS, Global Head 
of Compliance and Operational Risks Control Financial Crime 

 

15h00 - 16h00 Meeting with  

Andreas Frank, former banker and money laundering expert 

Olivier Longchamp, responsible for taxation and international 

financial relations, Swiss NGO Public Eye and Andreas Missbach, 

board member 

 

16h00 - 16h30 Meeting with Didier de Montmollin, expert in Tax and Financial Law 
from the Swiss Bar Association  

 

16h30  End of programme  

 
 

2. LIST OF PARTICIPANTS 

 
MEMBERS  

Ana Gomes, Chair S-D 

Ludek Niedermayer  PPE 

Georgios Kyrtsos PPE 

Emilian Pavel S-D 

Jeppe Kofod, co-rapporteur S-D 

Matt Carthy GUE 

  Sven Giegold Verts/ALE 

  Barbara Kappel ENF 

  

3. KEY MESSAGES 

 
KEY FINDINGS FROM DELEGATION VISIT: 

 Switzerland abolished the banking secrecy, however kept it for intra Swiss transfers 

 Tax Evasion is not a criminal offence in Switzerland 

 Issue of notional interest deduction and cantons compete with each other to bring down 

their corporate taxes 

 Not enough customer due diligence enforced in Switzerland intermediaries 
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 AML legislation not applied sufficiently by banks and not applicable to intermediaries who 

create offshore structures but who are not involved in management and financial 

transactions 

 Very low number of STRs reported from non-banks 

 Lack of control on freeports 

 Swiss authorities are not proactive with regard to wrongdoings found after Panama 

Papers revelations (no information about how many legal inquiries were started/people 

convicted, etc.) 

 Automatic exchange of information with EU Member States will start effectively on 

1.1.2018 which should increase transparency 

 Greater cooperation between banks and governments would enhance the current 

international framework for identifying financial crime and in particular would increase 

transparency for multi-jurisdictional and multibank exposure 

 Legal provisions should be implemented to allow financial institutions to share 

information with each other regarding financial crime risk 

 Federal Council decided to widen the AML Dispositive to lawyers, fiduciaries, tax 

advisors and notaries involved even in some specific non- financial activities 

 Number of banks in Switzerland has decreased from 300 in 2010 to 250 in 2017 but 

assets under management has increased 

 Financial Market Supervising Authority (FINMA) and Money Laundering Reporting Office 

(MROS) have limited powers although they intensify supervision, enforcement actions 

and cooperation with counterparts abroad and say it is important to strengthen the inter-

agency cooperation. 

 In 2016, 2909 cases of STR suspicion were communicated leading to 1726 

communications actually transferred to MP and 766 judicial decisions taken. 

 FINMA did not give detailed information about the result of its enquiries on suspicious 

activities - no public reporting 

 Too low penalties for money laundering, companies consider it part of their business 

costs 

 Self-regulation is not enough (e.g. notaries, lawyers, accountants, consultants) 

 Legislation is needed to protect whistle-blowers and investigative journalists 

 The Swiss authorities declared that they perform in line with OECD-standards and, as 

far as possible, with EU standards 

 A lot of Swiss MP’s have jobs in addition to their parliamentary work 

 
LINK TO THE FULL REPORT 

  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129784/Pana%20Mission%20to%20Switzerland%20-%20Draft%20report_final_13_10_2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129784/Pana%20Mission%20to%20Switzerland%20-%20Draft%20report_final_13_10_2017.pdf
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4. State of play on ‘Who refused to participate in hearing/delegation 
and why?’ 

 

As of 16 October 2017 
 

PANA Missions 
 
Mossack Fonseca 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Mossack Fonseca  

Several invitations 

sent by email and 

post to various 

(branch-) offices  

No answer 

 

 

 

Mission to UK 9/10 February 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

UK Treasury  
Invitation sent by 

letter  
declined 

(meetings instead 

with HM Revenue & 

Customs, UK FIU, 

Financial Conduct 

Authority) 

 

 

Mission to Malta 20/21 February 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Mr Keith Schembri, 

Chief of Staff, Office of 

the Prime Minister 

Invitation sent by 

letter  
declined 

 

Mr Ninu Zammit, 

former Minister for 

Resources and 

Infrastructure 

Invitation sent by 

letter  
No reply 

 

Nexia BT (Mr Brian 

Tonna, Managing 

Partner) 

Invitation sent by 

letter  

Accepted replies 

in writing only 

‘.. we need to give 

careful consideration 

to our legal 

obligations before 

responding to 

questions..’ 

 

 

Mission to Luxembourg 2/3 March 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Experta Luxembourg 
Invitation sent by e-

mail and telephone  
declined 

The company is a 

Luxembourg 

regulated entity 

supervised by the 

CSSF -> PANA should 

contact the CSSF 
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directly  

Bonn Steichen & 

Partners  

Invitation sent by e-

mail 
declined in writing 

 

A. Wildgen 
Invitation sent by e-

mail + follow-up call 
declined orally 

 

Carlos Zeyen - 

Eurojust  

invitation sent by e-

mail + follow-up call  
declined 

Mr Zeyen is no longer 

a National Member 

for Luxembourg nor 

Eurojust Vice-

president  

Marius Kohl, former 

chief of the 

Luxembourg tax 

agency Sociétés 6 

Invitation sent by 

registered mail  

No answer 

received 

 

Jean-Claude Fautsch, 

official working in the 

Luxembourgish Tax 

Agency 

Invitation sent by 

registered mail  

No answer 

received 

 

Jean-Claude Limpach, 

official working in the 

Luxembourgish Tax 

Agency 

Invitation sent by 

registered mail  

No answer 

received 

 

 

 

 

Mission to Portugal 22-23 June 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

José Socrates, Former 

Prime Minister of 

Portugal 

Invitation sent by 

email 
No answer 

 

Armando Vara, 

Former Secretary of 

State, former Minister 

of Home affairs and 

former Minister of 

Youth and Sports 

Invitation sent by e-

mail + post 
No answer 

 

 

 

 

 

PANA Public Hearings 
 

Hearing on role of intermediaries 24 January and 9 February 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Swedish Bank 

Association 

Invitation sent per 

email 
declined 

‘I believe we are not 

the right body to 

participate’ 

Hans Jurgen Peters, 

CEO of Berenberg 

Bank 

Invitation sent by 

mail and post 
declined 

‘I cannot follow your 

invitation due to 

ongoing 

investigations in this 

case.’ 
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Hearing of 18 May 2017 

 

 

 

Hearing of 30 May 2017 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Edward Scicluna, 

Minister for Finance, 

Malta 

Invitation sent by 

post 
declined 

‘... as President of 

the Council, I am 

advised that, the 

Treaties grant no role 

to the Presidency of 

the Council with 

regard to the 

enforcement of 

implementation of 

Union law.’ 

Fabrizia Lapecorella, 

Chair of the Code of 

Conduct Group 

Invitation sent per 

post 
declined 

‘... The Code of 

Conduct group is not 

a legally binding 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Dr. Joseph Muscat, 

Prime Minister of 

Malta 

Invitation sent by 

post 

No reply but 

announced in 

plenary on 14 

June 2017 that: 

‘... I am coming 

to the PANA 

committee once 

the judge comes 

out with the 

independent 

investigation – 

one of the four 

independent 

investigations – to 

be able to present 

to the PANA 

Committee not 

what the Prime 

Minister of Malta 

is saying, but 

facts ascertained 

by the judiciary..’ 

 
Plenary debate of 

14 June 2017 in 

Strasbourg : 

Panama Papers 

follow-up and the 

rule of law in 

Malta 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170614&secondRef=ITEM-016&language=EN
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instrument but a 

political inter-

governmental 

commitment that 

does not concern the 

implementation of 

Union law...’ 

 

 

Hearing on ‘Tax planning: do celebrities and companies breach the EU law?’ of 

26 September 2017 

 

Person/Institution  Status Answer Reason 

Caterpillar Belgium 
Invitation send by 

post 
declined 

Response letter 

published on PANA 

website 

Jorge Mendes, 

football agent 

Invitation sent by 

post 
declined 

Declined as he is 

subject to a judicial 

procedure 

 

 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127861/Caterpillar%20Letter%20to%20Mr%20Langen%20-%20August%2024,%202017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127861/Caterpillar%20Letter%20to%20Mr%20Langen%20-%20August%2024,%202017.pdf
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IV. LIST OF EXTERNAL STUDIES 

1. Studies provided by the European Parliamentary  
Research Service (EPRS) 

20 March 2017  Ex-post impact assessment analyses EU-US trade and investment relations  Link to the Study 

26 April 2017 
Tax evasion, money laundering and tax transparency in the OCTs of the 

European Union 
Link to the Study  

22 May 2017  Fighting tax crimes – Study on cooperation between Financial Intelligence Units  Link to the Study 

17 July 2017 Member States’ capacity to fight tax crimes 

Link to the Study 
 

Link to the Questionnaire, 
the responses from 

Member States and the 
resulting summaries per 

country 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170320CDT01302
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170420CDT01481
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170420CDT01481
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170420CDT01481
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170320CDT01303
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/subject-files.html?id=20170320CDT01303
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125761/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/publications.html?tab=Official%20letters
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/publications.html?tab=Official%20letters
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/publications.html?tab=Official%20letters
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/publications.html?tab=Official%20letters
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/publications.html?tab=Official%20letters
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2. Studies provided by the Policy Department ‘A’ for Economic, Scientific and Quality of Life 

15 November 
2016 

The Mandate of the Panama Inquiry Committee, an Assessment  Link to the Study 

1 March 2017 Offshore Activities and Money Laundering: Recent Findings and Challenges Link to the Study 

14 April 2017 
Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama 

Papers 
Link to the Study 

14 April 2017 
Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, 

accountancy, account certification services and legal services 
Link to the Study 

 

3. Studies provided by the Policy Department ‘D’ for Budgetary Affairs 

3 April 2017 
The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and 

Finances of a Sample of Member States 
Link to the Study 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587327/IPOL_STU(2016)587327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595371/IPOL_STU(2017)595371_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602030/IPOL_STU(2017)602030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602029/IPOL_STU(2017)602029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572717/IPOL_STU(2017)572717_EN.pdf
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INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

Datum přijetí 18.10.2017    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

47 

2 

6 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 
Burkhard Balz, Hugues Bayet, David Casa, David Coburn, Luis de 

Grandes Pascual, Esther de Lange, Pascal Durand, Frank Engel, Markus 

Ferber, José Manuel Fernandes, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Ramón 

Jáuregui Atondo, Petr Ježek, Eva Joly, Othmar Karas, Jeppe Kofod, 

Dietmar Köster, Werner Langen, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, 

Patrick Le Hyaric, Bernd Lucke, Emmanuel Maurel, Roberta Metsola, 

Louis Michel, Luděk Niedermayer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa 

Pietikäinen, Evelyn Regner, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, 

Molly Scott Cato, Peter Simon, Miguel Urbán Crespo, Tom 

Vandenkendelaere, Marco Zanni 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Asim Ahmedov Ademov, Petras Auštrevičius, Pervenche Berès, James 

Carver, Mady Delvaux, Heidi Hautala, Stelios Kouloglou, Georgios 

Kyrtsos, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Bernard Monot, Elly Schlein, 

György Schöpflin, Sven Schulze, Tibor Szanyi, Marco Valli, Miguel 

Viegas, Francis Zammit Dimech 
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JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

47 + 

ALDE Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, P. Auštrevičius, P. Ježek 

ECR Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

PPE Asim Ahmedov Ademov, Burkhard Balz, Dariusz Rosati, David Casa, Esther de Lange, Francis Zammit 

Dimech, Frank Engel, Georgios Kyrtsos, György Schöpflin, José Manuel Fernandes, L. Niedermayer, Luis de 
Grandes Pascual, Markus Ferber, Othmar Karas, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Sven Schulze, Thomas 

Mann, Tom Vandenkendelaere, Werner Langen,  

S&D Ana Gomes, Dietmar Köster, Elly Schlein, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Hugues Bayet, Jeppe Kofod, 
Mady Delvaux, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Pervenche Berès, Peter Simon, Ramón Jáuregui Atondo, 

Roberto Gualtieri, Tibor Szanyi,  

VERTS/ALE Eva Joly, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Pascal Durand 

ENF Bernard Monot,Gilles Lebreton 

 

2 - 

EFDD David Coburn, James Carver 

 

6 0 

EFDD Marco Valli 

ENF Marco Zanni 

GUE Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 

 


