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6.12.2017 B8-0660/6 

Pozměňovací návrh  6 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 49 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  49a. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na řešení nesrovnalostí 

a nedostatků v souvislosti se zdaněním 

práv k podobizně v Unii;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Pozměňovací návrh  7 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 66 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  66a. navrhuje, aby Komise posoudila, 

jaký dopad mají přeshraniční přestupy 

fotbalistů na daňové výnosy členských 

států, a navrhla jakékoli opatření, které 

bude považováno za vhodné pro řešení 

výrazných ztrát na výnosech, a to i pokud 

jde o opatření vztahující se na 

zprostředkovatele, kteří tyto přestupy 

usnadňují; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Pozměňovací návrh  8 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 87 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

87. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit 

provádění hloubkové kontroly klienta, aby 

se zajistilo řádné posouzení rizik spojených 

s profilem klienta; zdůrazňuje, že i když je 

prováděna externě, za hloubkovou kontrolu 

klienta by měla být vždy odpovědna 

povinná osoba; požaduje, aby tato 

odpovědnost byla jasně definována a aby 

byly stanoveny sankce pro případ 

nedbalosti nebo střetu zájmů při externím 

zajišťování jejího plnění; dále se domnívá, 

že oblast působnosti, pokud jde o povinné 

osoby, by se měla rozšířit mimo jiné i na 

realitní kanceláře, aby se zajistilo rovné 

uplatňování ustanovení týkajících se 

hloubkové kontroly klienta na regulované i 

neregulované subjekty; požaduje 

harmonizaci hloubkových kontrol klienta 

na úrovni EU, aby tyto postupy získaly 

vhodnou formu, která by zaručovala jejich 

patřičný soulad; 

87. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit 

provádění hloubkové kontroly klienta, aby 

se zajistilo řádné posouzení rizik spojených 

s profilem klienta; zdůrazňuje, že i když je 

prováděna externě, za hloubkovou kontrolu 

klienta by měla být vždy odpovědna 

povinná osoba; požaduje, aby tato 

odpovědnost byla jasně definována a aby 

byly stanoveny sankce pro případ 

nedbalosti nebo střetu zájmů při externím 

zajišťování jejího plnění; vyzývá Komisi, 

aby předložila legislativní návrh s cílem 

zakázat povinným osobám ve smyslu 

směrnice 2015/849 využívat při hloubkové 

kontrole klienta externích služeb třetí 

strany; dále se domnívá, že oblast 

působnosti, pokud jde o povinné osoby, by 

se měla rozšířit mimo jiné i na realitní 

kanceláře, aby se zajistilo rovné 

uplatňování ustanovení týkajících se 

hloubkové kontroly klienta na regulované i 

neregulované subjekty; požaduje 

harmonizaci hloubkových kontrol klienta 

na úrovni EU, aby tyto postupy získaly 

vhodnou formu, která by zaručovala jejich 

patřičný soulad; 

Or. en 
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