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6.12.2017 B8-0660/15 

Poprawka  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

w imieniu grupy ENF 

 

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 55 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 55a. wzywa państwa członkowskie do 

nałożenia surowych kar finansowych na 

wszystkie podmioty uchylające się od 

zobowiązań, niezależnie od tego, czy są to 

osoby fizyczne czy prawne; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Poprawka  16 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 97 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

97. apeluje, aby Komisja w trybie 

pilnym dokonała oceny skutków prania 

pieniędzy i przestępstw podatkowych 

związanych z działalnością w dziedzinie 

gier elektronicznych, walutami 

wirtualnymi, kryptowalutami, technologią 

łańcucha bloków i technologiami FinTech; 

ponadto wzywa Komisję, aby rozważyła 

możliwe środki, w tym przepisy, które 

stworzyłyby ramy regulacyjne dla tego 

rodzaju działalności, w celu ograniczenia 

narzędzi wykorzystywanych do prania 

pieniędzy; 

97. apeluje, aby Komisja w trybie 

pilnym dokonała oceny skutków prania 

pieniędzy i przestępstw podatkowych 

związanych z działalnością w dziedzinie 

gier elektronicznych, walutami 

wirtualnymi, kryptowalutami, technologią 

łańcucha bloków i technologiami FinTech; 

ponadto wzywa Komisję, aby rozważyła 

możliwe środki, w tym przepisy, które 

stworzyłyby ramy regulacyjne dla tego 

rodzaju działalności, w celu ograniczenia 

narzędzi wykorzystywanych do prania 

pieniędzy, pamiętając również o potrzebie 

zidentyfikowania nabywców kryptowaluty 

oraz odbiorców płatności; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Poprawka  17 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 110 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 110a. przypomina, że jednostki analityki 

finansowej muszą być informowane, jeśli 

meczety i ośrodki islamskie otrzymujące 

przekazy pieniężne w ramach hawali są 

podejrzane o pranie pieniędzy, albo też 

dokonano lub dokonuje się w nich 

przestępstw finansowania terroryzmu lub 

prób takich przestępstw; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Poprawka  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

w imieniu grupy ENF 

 

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 128 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 128a. zaleca, aby identyfikowano osoby 

sprawujące faktyczną kontrolę nad 

przedsiębiorstwami sponsorującymi 

drużyny piłkarskie i zespoły w innych 

dyscyplinach sportowych; 

Or. en 



 

AM\1141490PL.docx  PE614.273v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

6.12.2017 B8-0660/19 

Poprawka  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

w imieniu grupy ENF 

 

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 133 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

133. podkreśla, że aby zapewnić pełne 

stosowanie przepisów z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy we 

wszystkich bankach, krajowe kontrole 

nadzoru bankowego powinny być 

systematyczne i wyrywkowe; 

133. podkreśla, że aby zapewnić pełne 

stosowanie przepisów z zakresu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy we 

wszystkich bankach, krajowe kontrole 

nadzoru bankowego powinny być 

systematyczne i wyrywkowe, przy czym 

przyjmuje się możliwość zawieszenia i/lub 

cofnięcia licencji na prowadzenie 

działalności bankowej; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Poprawka  20 

Mario Borghezio 

w imieniu grupy ENF 

 

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 137 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 137a. uznaje fakt, że banki pod kontrolą 

Państwa Islamskiego mają dostęp do 

SWIFT i dzięki temu są w stanie przesyłać 

środki pieniężne do UE i w obrębie UE za 

pośrednictwem sieci związanych z 

działalnością handlową 

wykorzystywanych przez społeczności 

muzułmańskich (np. rzeźników, rynki 

etniczne itp.); domaga się, aby wszelkie 

przydatne informacje na temat liczby 

zamrożonych rachunków bankowych w 

państwach członkowskich, łącznie z 

informacją o znajdujących się na nich 

środkach, w związku z dochodzeniami w 

sprawie finansowania terroryzmu 

islamskiego, powinny zostać udostępnione 

Komisji, Radzie i jednostkom analityki 

finansowej; 

Or. en 

 

 


