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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 B8-0660/6 

Изменение  6 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  49a. призовава Комисията да 

представи законодателно 

предложение за преодоляване на 

несъответствията и пропуските, 

свързани с данъчното облагане на 

правата върху изображенията в 

Съюза;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Изменение  7 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 66 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  66a. предлага Комисията да 

извърши оценка на въздействието на 

трансграничните трансфери на 

футболни играчи върху събирането на 

приходи от страна на държавите 

членки и да представи всички 

считани за съответни мерки за 

справяне със значителната загуба на 

приходи, включително мерки, 

свързани с ролята на посредниците, 

съдействащи за тези трансфери; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Изменение  8 

Моли Скот Кейто 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 87 

 

Предложение за препоръка Изменение 

87. подчертава, че е необходимо да 

се подобри прилагането на 

комплексните проверки на клиента 

(КПК), за да се гарантира, че се 

извършва правилна оценка на 

рисковете, свързани с профила на 

клиента; подчертава, че дори когато се 

възлага на външни изпълнители, за 

комплексната проверка на клиента 

носят отговорност задължените субекти;  

призовава тази отговорност да бъде ясна 

и да се предвиди разпоредба за санкции, 

в случай на небрежност или конфликти 

на интереси при възлагане на дейности 

на външни изпълнители;  освен това 

счита, че обхватът на задължените 

субекти следва да бъде разширен, за да 

включи, наред с другите, брокерите на 

недвижими имоти, с цел настоящите 

разпоредби за комплексна проверка на 

клиента да се прилагат еднакво по 

отношение на регулираните и 

понастоящем нерегулираните 

участници;  призовава за хармонизация 

на комплексната проверка на клиента на 

равнище ЕС, с което да се осигури 

подходящата форма на тези процедури, 

за да се гарантира, че спазват 

87. подчертава, че е необходимо да 

се подобри прилагането на 

комплексните проверки на клиента 

(КПК), за да се гарантира, че се 

извършва правилна оценка на 

рисковете, свързани с профила на 

клиента; подчертава, че дори когато се 

възлага на външни изпълнители, за 

комплексната проверка на клиента 

носят отговорност задължените субекти; 

призовава тази отговорност да бъде ясна 

и да се предвиди разпоредба за санкции, 

в случай на небрежност или конфликти 

на интереси при възлагане на дейности 

на външни изпълнители; призовава 

Комисията да представи 

законодателно предложение, 

забраняващо на задължените субекти 

съгласно Директива № 2015/849 да 

възлагат на трета страна 

извършването на своята комплексна 

проверка на клиенти; освен това счита, 

че обхватът на задължените субекти 

следва да бъде разширен, за да включи, 

наред с другите, брокерите на 

недвижими имоти, с цел настоящите 

разпоредби за комплексна проверка на 

клиента да се прилагат еднакво по 
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изискванията; отношение на регулираните и 

понастоящем нерегулираните 

участници; призовава за хармонизация 

на комплексната проверка на клиента на 

равнище ЕС, с което да се осигури 

подходящата форма на тези процедури, 

за да се гарантира, че спазват 

изискванията; 

Or. en 

 


