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6.12.2017 B8-0660/1 

Pozměňovací návrh  1 

David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor 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 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 159 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

159. zdůrazňuje význam plné a 

skutečné reciprocity uplatňované v 

rámcích, jako je dohoda o zákonu o 

podávání informací o zahraničních 

účtech pro daňové účely (FATCA) a další 

podobné dohody; 

vypouští se 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Pozměňovací návrh  2 

David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor 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 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 176 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

176. připomíná, že daňové ráje pustoší 

celosvětové přírodní zdroje, zejména v 

rozvojových zemích; naléhavě vyzývá EU, 

aby podporovala rozvojové země v boji 

proti korupci, trestné činnosti, daňovým 

podvodům a praní peněz; vyzývá Komisi, 

aby těmto zemím pomáhala 

prostřednictvím spolupráce a výměny 

informací bojovat proti erozi daňového 

základu, přesunu zisků do daňových rájů a 

bankám uplatňujícím bankovní tajemství; 

zdůrazňuje, že všechny tyto země musí 

dodržovat celosvětové standardy, jimiž se 

řídí automatická výměna informací o 

bankovních účtech; 

176. připomíná, že daňové ráje 

usnadňují mezinárodní rozvoj; naléhavě 

vyzývá EU, aby podporovala rozvojové 

země v boji proti korupci, trestné činnosti, 

daňovým podvodům a praní peněz; vyzývá 

Komisi, aby těmto zemím pomáhala 

prostřednictvím spolupráce a výměny 

informací bojovat proti erozi daňového 

základu, přesunu zisků do daňových rájů a 

bankám uplatňujícím bankovní tajemství; 

zdůrazňuje, že všechny tyto země musí 

dodržovat celosvětové standardy, jimiž se 

řídí automatická výměna informací o 

bankovních účtech; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Pozměňovací návrh  3 

David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor 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 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 198 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

198. domnívá se, že právo vyšetřování je 

důležitou pravomocí Parlamentu; vyzývá 

orgány EU, aby posílily vyšetřovací práva 

Parlamentu na základě článku 226 

SFEU; je pevně přesvědčen, že mít 

možnost předvolat osoby, které jsou 

předmětem zájmu, a mít přístup k 

příslušným dokumentům je pro řádné 

fungování parlamentních vyšetřovacích 

výborů zásadní; 

vypouští se 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Pozměňovací návrh  4 

David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor 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 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 199 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

199. zdůrazňuje, že pro výkon 

demokratické kontroly nad exekutivou je 

nezbytné, aby byly Parlamentu svěřeny 

vyšetřovací pravomoci, které se shodují s 

pravomocemi národních parlamentů 

členských států EU; domnívá se, že za 

účelem plnění této úlohy demokratického 

dohledu musí mít Parlament pravomoc 

předvolávat svědky a vyžadovat, aby se 

dostavili či předložili dokumenty; domnívá 

se, že aby tato práva mohla být 

uplatňována, musí členské státy souhlasit 

s provedením sankcí proti jednotlivcům v 

případě, že se nedostaví nebo nepředloží 

dokumenty, v souladu s vnitrostátním 

právem upravujícím vyšetřování vedená 

vnitrostátními parlamenty; opětovně 

potvrzuje svůj postoj uvedený v návrhu k 

této otázce z roku 2012; 

vypouští se 

------------------------------------------- 

1 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Pozměňovací návrh  5 

David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor 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 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 210 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

210. vyzývá členské státy, aby při 

reformě Smluv podporovaly přijímání 

rozhodnutí v oblasti daňové politiky 

kvalifikovanou většinou v Radě a v rámci 

řádného legislativního postupu; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


