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6.12.2017 B8-0660/1 

Tarkistus  1 

David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusehdotus 

159 kohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

159. korostaa täydellisen tosiasiallisen 

vastavuoroisuuden merkitystä ulkomaisia 

tilejä koskevaan verosäännösten 

noudattamislakiin (FATCA) liittyvän 

sopimuksen ja muiden samanlaisten 

sopimusten yhteydessä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Tarkistus  2 

David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

176 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

176. toteaa, että veroparatiisit riistävät 

maailman luonnonvaroja ja etenkin 

kehitysmaiden luonnonvaroja; kehottaa 

EU:ta tukemaan kehitysmaita korruption, 

rikollisuuden, veropetosten ja rahanpesun 

torjunnassa; pyytää, että komissio auttaa 

näitä maita yhteistyön ja tietojenvaihdon 

avulla torjumaan veropohjan rapautumista 

ja voittojen siirtämistä veroparatiiseihin ja 

pankkeihin, jotka soveltavat 

pankkisalaisuutta; korostaa, että kaikkien 

näiden maiden on noudatettava 

maailmanlaajuisia normeja, jotka liittyvät 

pankkitilejä koskevaan pakolliseen 

automaattiseen tietojenvaihtoon; 

176. toteaa, että veroparatiisit edistävät 

kansainvälistä kehitystä; kehottaa EU:ta 

tukemaan kehitysmaita korruption, 

rikollisuuden, veropetosten ja rahanpesun 

torjunnassa; pyytää, että komissio auttaa 

näitä maita yhteistyön ja tietojenvaihdon 

avulla torjumaan veropohjan rapautumista 

ja voittojen siirtämistä veroparatiiseihin ja 

pankkeihin, jotka soveltavat 

pankkisalaisuutta; korostaa, että kaikkien 

näiden maiden on noudatettava 

maailmanlaajuisia normeja, jotka liittyvät 

pankkitilejä koskevaan pakolliseen 

automaattiseen tietojenvaihtoon; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Tarkistus  3 

David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

198 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

198. katsoo, että tutkintaoikeus on 

tärkeä osa parlamentin toimivaltuuksia; 

kehottaa EU:n toimielimiä vahvistamaan 

parlamentin tutkintaoikeuksia SEUT-

sopimuksen 226 artiklan perusteella; on 

vahvasti sitä mieltä, että valtuudet haastaa 

asiaan liittyviä henkilöitä todistamaan ja 

saada asiaankuuluvat asiakirjat ovat 

olennaisen tärkeitä parlamentin 

tutkintavaliokuntien moitteettomalle 

toiminnalle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Tarkistus  4 

David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusluonnos 

199 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

199. korostaa, että parlamentin 

toimeenpanovallan käyttäjään 

kohdistaman demokraattisen valvonnan 

kannalta on tärkeää, että sille annetaan 

samanlaiset tutkintavaltuudet kuin EU:n 

kansallisilla parlamenteilla; katsoo, että 

voidakseen harjoittaa demokraattista 

valvontatehtäväänsä parlamentilla on 

oltava valtuudet kutsua todistajia ja 

velvoittaa heidät saapumaan kuultavaksi 

sekä velvoittaa toimittamaan pyydetyt 

asiakirjat; katsoo, että näiden oikeuksien 

harjoittaminen edellyttää, että jäsenvaltiot 

suostuvat panemaan täytäntöön sellaisille 

yksittäisille henkilöille määrätyt 

seuraamukset, jotka eivät saavu 

kuultavaksi tai toimita asiakirjoja 

kansallisia parlamentaarisia tutkimuksia 

säätelevän kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti; toteaa tukevansa edelleen 

vuonna 2012 tästä asiasta antamassaan 

ehdotuksessa esitettyä kantaansa1; 

Poistetaan. 

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

1 EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 41. 

 

Or. en 



 

AM\1141387FI.docx  PE614.273v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.12.2017 B8-0660/5 

Tarkistus  5 

David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositusehdotus B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden 

rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

Suositusluonnos neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

käsittelevän tutkinnan johdosta 

Suositusehdotus 

210 kohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

210. pyytää jäsenvaltioita tukemaan 

perussopimuksia uudistettaessa 

veropoliittisten päätösten hyväksymistä 

määräenemmistöllä neuvostossa tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


