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6.12.2017 B8-0660/15 

Pozměňovací návrh  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

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 55 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 55a. vyzývá členské státy, aby uložily 

přísné finanční sankce všem neplatičům, 

ať už se jedná o jednotlivce či o právnické 

osoby; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Pozměňovací návrh  16 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

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 97 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

97. žádá, aby Komise bezodkladně 

posoudila, jaké důsledky plynou z 

elektronických hazardních her, virtuálních 

měn, kryptoměn, finančních technologií a 

technologií blockchain z hlediska praní 

peněz a daňové trestné činnosti; vyzývá 

dále Komisi, aby zvážila možná opatření, 

včetně legislativních, která by vytvořila 

regulační rámec pro tyto záležitosti s cílem 

omezit využívání nástrojů k praní peněz; 

97. žádá, aby Komise bezodkladně 

posoudila, jaké důsledky plynou z 

elektronických hazardních her, virtuálních 

měn, kryptoměn, finančních technologií a 

technologií blockchain z hlediska praní 

peněz a daňové trestné činnosti; vyzývá 

dále Komisi, aby zvážila možná opatření, 

včetně legislativních, která by vytvořila 

regulační rámec pro tyto záležitosti s cílem 

omezit využívání nástrojů k praní peněz, a 

to mimo jiné s ohledem na nutnost zjistit, 

kdo kryptoměnu kupuje a kdo jsou 

příjemci plateb; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Pozměňovací návrh  17 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

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 110 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 110a. připomíná, že finanční 

zpravodajské jednotky je třeba informovat 

o tom, zda jsou mešity a islámská centra, 

do nichž se přinášejí dary (hawala), 

podezřelé z praní peněz nebo v nich je 

nebo byl spáchán trestný čin financování 

terorismu, případně pokus o tento trestný 

čin; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Pozměňovací návrh  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

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 128 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 128a. doporučuje, aby byla zjištěna 

totožnost těch, kdo mají skutečnou 

kontrolu nad společnostmi, které 

sponzorují fotbalová mužstva a týmy 

věnující se jiným sportům; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Pozměňovací návrh  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

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 133 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

133. zdůrazňuje, že vnitrostátní kontroly 

bankovního dohledu by měly spočívat v 

systematických i náhodných kontrolách, s 

cílem zajistit plné provádění pravidel pro 

boj proti praní peněz; 

133. zdůrazňuje, že vnitrostátní kontroly 

bankovního dohledu by měly spočívat v 

systematických i náhodných kontrolách s 

cílem zajistit plné provádění pravidel pro 

boj proti praní peněz ve všech bankách, a 

bere na vědomí možnost pozastavení 

anebo zrušení bankovních licencí; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Pozměňovací návrh  20 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

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 137 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 137a. uznává, že banky, které jsou pod 

kontrolou Islámského státu, mají kód 

SWIFT a mohou tudíž posílat peníze do 

EU a přes EU dále prostřednictvím sítí, 

jež využívají komerční činnosti související 

s islámskými komunitami (jako jsou 

řeznictví, etnické tržnice atd.); žádá, aby 

byly Komisi, Radě a finančním 

zpravodajským jednotkám zpřístupněny 

všechny užitečné informace o číslech 

zmrazených bankovních účtů v členských 

státech a o částkách uložených na těchto 

účtech, které vyplývají z vyšetřování 

financování islámského terorismu; 

Or. en 

 

 


