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6.12.2017 B8-0660/1 

Poprawka  1 

David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 159 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

159. podkreśla znaczenie pełnej 

faktycznej wzajemności w ramach umów 

takich jak FATCA (ustawa o wypełnianiu 

obowiązków podatkowych w stosunku do 

rachunków posiadanych za granicą) i 

innych podobnych umów; 

skreśla się 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Poprawka  2 

David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 176 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

176. przypomina, że raje podatkowe 

grabią światowe zasoby naturalne, w 

szczególności zasoby krajów rozwijających 

się; wzywa, by UE wspierała kraje 

rozwijające się w walce z korupcją, 

działalnością przestępczą, uchylaniem się 

od opodatkowania i praniem pieniędzy; 

zwraca się do Komisji, aby poprzez 

współpracę i wymianę informacji 

pomagała tym krajom w walce z erozją 

podstawy opodatkowania, przenoszeniem 

zysków do rajów podatkowych i w 

przeciwdziałaniu bankom stosującym 

tajemnicę bankową; domaga się, aby 

wszystkie kraje przestrzegały 

ogólnoświatowych standardów 

automatycznej wymiany informacji o 

rachunkach bankowych; 

176. przypomina, że raje podatkowe 

ułatwiają międzynarodowy rozwój; 

wzywa, by UE wspierała kraje rozwijające 

się w walce z korupcją, działalnością 

przestępczą, uchylaniem się od 

opodatkowania i praniem pieniędzy; 

zwraca się do Komisji, aby poprzez 

współpracę i wymianę informacji 

pomagała tym krajom w walce z erozją 

podstawy opodatkowania, przenoszeniem 

zysków do rajów podatkowych i w 

przeciwdziałaniu bankom stosującym 

tajemnicę bankową; domaga się, aby 

wszystkie kraje przestrzegały 

ogólnoświatowych standardów 

automatycznej wymiany informacji o 

rachunkach bankowych; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Poprawka  3 

David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 198 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

198. uważa, że uprawnienia śledcze 

stanowią ważną kompetencję Parlamentu; 

wzywa instytucje UE do wzmocnienia 

uprawnień śledczych Parlamentu na 

podstawie art. 226 TFUE; jest 

przekonany, że możliwość wzywania 

zainteresowanych osób do stawienia się 

przed komisją oraz dostęp do istotnych 

dokumentów są niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania komisji 

śledczych Parlamentu; 

skreśla się 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Poprawka  4 

David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 199 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

199. podkreśla, że dla sprawowania 

demokratycznej kontroli Parlamentu nad 

władzą wykonawczą niezbędne jest 

posiadanie uprawnień śledczych 

odpowiadających tym, które posiadają 

parlamenty narodowe państw 

członkowskich UE; uważa, że w celu 

pełnienia tej roli demokratycznego 

nadzoru Parlament musi być uprawniony 

do wzywania świadków i wymagania ich 

stawiennictwa oraz wymagania 

przedstawienia dokumentów; uważa, że 

aby można było wykonywać te 

uprawnienia, państwa członkowskie 

muszą zgodzić się na wdrożenie sankcji 

przeciwko osobom, które nie stawiły się 

lub nie przedstawiły dokumentów zgodnie 

z przepisami krajowymi dotyczącymi 

dochodzeń prowadzonych przez 

parlamenty narodowe; potwierdza swoje 

wsparcie dla stanowiska określonego w 

sprawozdaniu na ten temat z 2012 r.; 

skreśla się 

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

1 Dz.U. C 264 E z 13.9.2013, s. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Poprawka  5 

David Coburn 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 210 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

210. wzywa państwa członkowskie, aby 

reformując traktaty, poparły 

przyjmowanie decyzji w dziedzinie polityki 

podatkowej większością kwalifikowaną w 

Radzie i z zastosowaniem zwykłej 

procedury ustawodawczej; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


