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6.12.2017 B8-0660/1 

Alteração  1 

David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 159 

 

Proposta de recomendação Alteração 

159. Sublinha a importância da plena 

reciprocidade efetiva em quadros como o 

acordo FATCA (Lei de Cumprimento 

Fiscal para Contas no Estrangeiro) ou 

outros acordos semelhantes; 

Suprimido 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Alteração  2 

David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 176 

 

Proposta de recomendação Alteração 

176. Observa que os paraísos fiscais 

pilham os recursos naturais mundiais, em 

especial os dos países em 

desenvolvimento; exorta a UE a prestar 

apoio aos países em desenvolvimento na 

luta contra a corrupção, as atividades 

criminosas, a fraude fiscal e o 

branqueamento de capitais; solicita à 

Comissão que, através da cooperação e do 

intercâmbio de informações, ajude estes 

países a combater a erosão da matéria 

coletável e a transferência dos lucros para 

paraísos fiscais e para bancos que seguem a 

política do sigilo bancário; salienta a 

necessidade de todos estes países 

cumprirem as normas mundiais comuns 

relativas ao intercâmbio automático de 

informações sobre contas bancárias; 

176. Observa que os paraísos fiscais 

facilitam o desenvolvimento 

internacional; exorta a UE a prestar apoio 

aos países em desenvolvimento na luta 

contra a corrupção, as atividades 

criminosas, a fraude fiscal e o 

branqueamento de capitais; solicita à 

Comissão que, através da cooperação e do 

intercâmbio de informações, ajude estes 

países a combater a erosão da matéria 

coletável e a transferência dos lucros para 

paraísos fiscais e para bancos que seguem a 

política do sigilo bancário; salienta a 

necessidade de todos estes países 

cumprirem as normas mundiais comuns 

relativas ao intercâmbio automático de 

informações sobre contas bancárias; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Alteração  3 

David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 198 

 

Proposta de recomendação Alteração 

198. Considera que o direito de 

inquérito constitui uma competência 

importante do Parlamento; insta as 

instituições da UE a reforçarem o direito 

de inquérito do Parlamento com base no 

artigo 226.º do Tratado; está firmemente 

convicto de que a competência para citar 

pessoas de interesse e ter acesso aos 

documentos pertinentes é vital para o bom 

funcionamento das comissões de 

inquérito parlamentar; 

Suprimido 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Alteração  4 

David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 199 

 

Proposta de recomendação Alteração 

199. Salienta que é fundamental para o 

exercício do controlo democrático sobre o 

poder executivo que o Parlamento 

disponha de poderes de inquérito 

semelhantes aos dos parlamentos 

nacionais dos Estados-Membros da UE; 

considera que, para exercer estas funções 

de controlo democrático, o Parlamento 

deve dispor do poder de citar e de obrigar 

testemunhas a comparecer, bem como de 

exigir a apresentação de documentos; 

considera que, para garantir o exercício 

desses direitos, os Estados-Membros 

devem estar dispostos a aplicar sanções 

contra pessoas por falta de comparência 

ou por não apresentação de documentos, 

em conformidade com as normas 

nacionais que regem os inquéritos 

parlamentares nacionais; reitera o seu 

apoio à posição expressa no relatório de 

2012 sobre esta matéria1; 

Suprimido 

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

1 JO C 264 E de 13.9.2013, p. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Alteração  5 

David Coburn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de recomendação B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

em nome da Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má 

Administração na Aplicação do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de 

Capitais e com a Elisão e a Evasão Fiscais 

Projeto de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e à Comissão na sequência do 

inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais 

Proposta de recomendação 

N.º 210 

 

Proposta de recomendação Alteração 

210. Solicita aos Estados-Membros que, 

aquando da reforma dos Tratados, 

apoiem a adoção das decisões em matéria 

de política fiscal por maioria qualificada 

no Conselho e no âmbito do processo 

legislativo ordinário; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


