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14.11.2017 B8-0597/5 

Pozměňovací návrh  5 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právní stát na Maltě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Pa. vzhledem k tomu, že Malta se 

odmítla připojit k Úřadu evropského 

veřejného žalobce (EPPO), nezávislému 

orgánu Unie s pravomocí vyšetřovat a 

stíhat podvody spáchané v EU a jiné 

trestné činy, které ohrožují finanční zájmy 

Unie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/6 

Pozměňovací návrh  6 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právní stát na Maltě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ua. vzhledem k tomu, že Komise Maltu 

vyzvala, aby změnila svůj systém DPH pro 

jachty, který umožňuje osvobodit majitele 

velkých jacht z platby DPH 

s odůvodněním, že se většinou používají 

v mezinárodních vodách; vzhledem 

k tomu, že Komise proti Maltě zahájí 

řízení o nesplnění povinnosti, pokud 

nezmění své právní předpisy; vzhledem 

k tomu, že maltský ministr financí přiznal, 

že daňový systém Malty lze zneužít, jak se 

děje ve všech evropských jurisdikcích; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právní stát na Maltě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ub. vzhledem k tomu, že současný 

předseda Maltského úřadu finančních 

služeb (MFSA) – tento úřad odpovídá za 

dohled nad bankami, pojišťovnami, 

investičními firmami, kolektivními 

investičními programy, svěřenskými 

správci a poskytovateli služeb pro 

obchodní společnosti působícími na Maltě 

– je současně místopředsedou společné 

iniciativy veřejného a soukromého 

sektoru FinanceMalta, která má Maltu 

propagovat jako mezinárodní finanční 

centrum, což nastoluje otázky ohledně 

možného střetu zájmů; vzhledem k tomu, 

že současný předseda MFSA je také 

uváděn v dokumentech Panama Papers 

jako ředitel několika kolektivních 

investičních programů registrovaných na 

Kajmanských ostrovech a jeho jméno bylo 

nedávno zmíněno i v souvislosti s kauzou 

Paradise Papers; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právní stát na Maltě 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. vyzývá maltské orgány, aby se 

připojily k EPPO, aby s ostatními 

zúčastněnými členskými státy společně 

bojovaly proti podvodům v EU a dalším 

trestným činům, které ohrožují finanční 

zájmy Unie; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0597/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0597/2017 

PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Právní stát na Maltě 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11a. vyzývá maltské orgány, aby 

vyšetřily, zda MFSA přijal všechna 

opatření k tomu, aby zajistil 

a monitoroval, zda Pilatus Bank jedná 

zákonně, a zda ověřil, jestli obvinění 

vznesená v kauze Panama Papers proti 

jejímu současnému předsedovi 

nepředstavují konflikt zájmů v souvislosti 

s výkonem jeho povinností; 

Or. en 

 

 


