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6.12.2017 B8-0660/23 

Poprawka  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 3 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 3a. wzywa państwa członkowskie do 

podjęcia działań dotyczących zgłoszonych 

przypadków prania pieniędzy oraz 

zgłaszania podejrzanych transakcji w celu 

przeprowadzenia odpowiedniego 

dochodzenia, jak tylko odpowiednie 

organy otrzymają informacje; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/24 

Poprawka  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 3 b (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 3b. przypomina o ramach prawnych 

UE dla zgłaszania podejrzanych 

transakcji i podkreśla potrzebę ściślejszej 

międzynarodowej współpracy między 

jednostkami analityki finansowej z UE i 

spoza UE; zwraca się także o większe 

uprawnienia dochodzeniowe organów 

działających na szczeblu europejskim, w 

szczególności Europolu i Eurojustu, w 

sprawach dotyczących prania pieniędzy; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Poprawka  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 3 c (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 3c. przypomina, że właściwa 

weryfikacja ostatecznych beneficjentów 

rzeczywistych ma zasadnicze znaczenie 

dla uniknięcia wykorzystania firm 

przykrywek do celów prania pieniędzy (jak 

pokazał przypadek „pralni 

azerbejdżańskiej”); wzywa również do 

skutecznego wdrożenia i egzekwowania 

przepisów europejskiej dyrektywy w 

sprawie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Poprawka  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 4 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 4a. apeluje do wszystkich jurysdykcji, 

które dokonały lub dokonają transpozycji 

zaleceń OECD dotyczących 

przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i 

przenoszeniu zysków (BEPS) do prawa 

krajowego, by dokonały tego nie tylko 

zgodnie z literą, ale również z duchem 

zaleceń; przypomina, że przejrzystość jest 

ważnym instrumentem walki z 

uchylaniem się od opodatkowania, a 

zwłaszcza z agresywnym planowaniem 

podatkowym; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Poprawka  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 13 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

13. wzywa państwa członkowskie, aby 

zakazały otwierania rachunków 

finansowych i posiadania firm przykrywek 

w rajach podatkowych przez obywateli 

danego kraju nieposiadających w nim 

miejsca zamieszkania oraz by nałożyły 

kary finansowe w przypadku 

niestosowania się do przepisów, w tym – w 

przypadku przedsiębiorstw – karę 

wykluczenia z otwartych przetargów na 

szczeblu UE i państw członkowskich; 

13. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by w celu zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania i 

oszustwom podatkowym przeprowadziły 

ocenę wpływu dotyczącą możliwości 

obowiązkowej rejestracji lub zakazu 

własności, w tym własności rzeczywistej, 

rachunków finansowych i firm 

przykrywek przez obywateli UE i 

przedsiębiorstwa z UE w krajach ujętych 

w unijnym wykazie jurysdykcji 

podatkowych niechętnych współpracy i 

unijnym wykazie krajów mających 

strategiczne braki w swoich systemach 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Poprawka  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 15 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

15. zaleca, by każdy podmiot tworzący 

strukturę typu offshore miał obowiązek 

przedstawienia właściwym organom 

uzasadnionych powodów takiej decyzji w 

celu zagwarantowania, że środki 

zgromadzone na rachunkach offshore nie 

będą wykorzystywane do celów prania 

pieniędzy lub uchylania się od 

opodatkowania; 

15. przypomina państwom 

członkowskim o znaczeniu zasady GAAR 

w polityce podatkowej i zachęca organy 

administracji podatkowej do spójnego 

stosowania tej zasady w celu uniknięcia 

tworzenia struktur do celów oszustw 

podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Poprawka  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 26 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

26. wzywa Radę, aby sporządziła przed 

końcem 2017 r. podobny wykaz państw 

członkowskich UE, w których istnieją 

jurysdykcje podatkowe niechętne 

współpracy, nawet jeśli dotyczy to 

regionów lub innych struktur 

administracyjnych w tych państwach 

członkowskich; 

26. wzywa Komisję do przedstawienia 

przed końcem 2018 r. sprawozdania z 

oceny systemów podatkowych państw 

członkowskich i ich zależnych jurysdykcji, 

regionów lub innych struktur 

administracyjnych, które ułatwiają 

uchylanie się od opodatkowania i 

oszustwa podatkowe oraz mają 

potencjalnie szkodliwy wpływ na jednolity 

rynek; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Poprawka  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 38 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

38. zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania dużo 

bardziej ambitnych reform w dziedzinie 

opodatkowania, aby zlikwidować 

konkurencję podatkową między 

państwami członkowskimi; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by 

stosowały się do zaleceń niezależnej 

komisji ds. reformy międzynarodowego 
opodatkowania przedsiębiorstw oraz 

uzgodniły minimalną efektywną stawkę 

podatku od osób prawnych oraz strategię 

polityczną oszczędnego udzielania ulg 

podatkowych i tylko w odniesieniu do 

kosztów lokalnych, aby wspierać nowe 

inwestycje produkcyjne; zaleca ponadto, 

aby wszystkie państwa członkowskie 

zakończyły specjalne traktowanie 

podatkowe zagranicznych i/lub dużych 

przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz by 

opublikowały już zawarte umowy; 

38. zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do zaproponowania dużo 

bardziej ambitnych reform w dziedzinie 

opodatkowania; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dokonały oceny 

wszystkich dostępnych narzędzi do walki z 

unikaniem opodatkowania i agresywnym 

planowaniem podatkowym, w tym 

możliwości wprowadzenia w niektórych 

obszarach minimalnej stawki podatku; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Poprawka  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 58 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

58. zauważa z zaniepokojeniem, że 

jeden z najbardziej szkodliwych i 

powszechnych systemów służących 

unikaniu opodatkowania w UE, tak zwana 

struktura „Double Irish” będzie mogła być 

stosowana również po upływie terminu jej 

wycofania w 2020 r. dzięki 

postanowieniom zawartym w wielu 

umowach o unikaniu podwójnego 

opodatkowania zawartych między Irlandią 

a innymi krajami, również rajami 

podatkowymi; wzywa rząd Irlandii do 

dokonania przeglądu jego sieci umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, aby 

usunąć te postanowienia; 

58. zwraca uwagę na jeden przykład 

mechanizmu unikania opodatkowania w 

UE, tzw. strukturę „Double Irish”, która 

będzie stopniowo wycofana do 2020 r.; 

wzywa państwa członkowskie do 

monitorowania ich umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, aby 

zagwarantować, że rozbieżności 

podatkowe nie umożliwią stosowania 

mechanizmów unikania opodatkowania; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Poprawka  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 78 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

78. podkreśla, że unijne ramy prawne 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy powinny również 

całkowicie zakazywać akcji na okaziciela z 

uwagi na fakt, że akcje na okaziciela 

odgrywają istotną rolę w anonimowym 

odbieraniu, posiadaniu i przekazywaniu 

nielegalnych pieniędzy i są bardzo 

przydatnym narzędziem do tworzenia 

międzynarodowych systemów prania 

pieniędzy; umożliwiają one istnienie 

systemu, który jest bardziej niejasny niż 

systemy w niesławnych rajach 

podatkowych takich jak, między innymi, 

Panama, Kajmany, Republika 

Dominikańska lub Liechtenstein; 

78. podkreśla, że ramy prawne czwartej 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy całkowicie zakazują 

anonimowych akcji na okaziciela, które, 

jeśli nie są należycie zarejestrowane, 

okazały się przydatnym narzędziem do 

tworzenia międzynarodowych 

mechanizmów prania pieniędzy; wzywa 

państwa członkowskie do należytego 

wdrożenia i egzekwowania czwartej 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy, która weszła w życie w 

dniu 26 czerwca 2017 r.; wzywa Komisję 

do monitorowania prawidłowej 

transpozycji i wdrożenia tej dyrektywy; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Poprawka  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 127 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

127. apeluje, by na pośredników 

mających siedzibę w UE nałożono zakaz 

bezpośredniego lub pośredniego 

prowadzenia działalności w krajach, które 

zostały wpisane na europejskie czarne 

listy jako raje podatkowe lub w przypadku 

których istnieje wysokie ryzyko, że odbywa 
się w nich pranie pieniędzy; 

127. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia środków zniechęcających 
pośredników mających siedzibę w UE do 

prowadzenia działalności w jurysdykcjach 

wymienionych w unijnym wykazie 

jurysdykcji podatkowych niechętnych 

współpracy i unijnym wykazie krajów 

mających strategiczne braki w swoich 

systemach przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na 

przykład poprzez wykluczenie ich z 

zamówień publicznych; ponadto wzywa 

Komisję do przeprowadzenia oceny 

skutków jeśli chodzi o możliwość objęcia 

pośredników z siedzibą w UE zakazem 

prowadzenia działalności w jurysdykcjach 

znajdujących się w unijnym wykazie 

jurysdykcji podatkowych niechętnych 

współpracy i unijnym wykazie krajów 

mających strategiczne braki w swoich 

systemach przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Poprawka  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 150 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 150a. wzywa Komisję, by dokonała 

oceny, do jakiego stopnia wolne porty i 

umowy licencyjne dla statków mogą być 

niewłaściwie wykorzystywane do celów 

uchylania się od opodatkowania oraz by w 

stosownych przypadkach wystąpiła z 

odpowiednim wnioskiem dotyczącym 

ograniczenia takiego ryzyka; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Poprawka  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 160 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

160. wzywa zainteresowane państwa 

członkowskie, aby wykorzystały 

możliwości wynikające z ich 

bezpośrednich stosunków z odnośnymi 

krajami i podjęły niezbędne kroki w celu 

wywarcia nacisku na ich kraje i terytoria 

zamorskie (KTZ)1 oraz regiony najbardziej 

oddalone2, które nie przestrzegają 

międzynarodowych standardów w zakresie 

współpracy podatkowej, przejrzystości i 

przeciwdziałania praniu pieniędzy; uważa, 

że należy na tych terytoriach skutecznie 

egzekwować unijne wymogi przejrzystości 

i należytej staranności; 

160. wzywa zainteresowane państwa 

członkowskie, aby wykorzystały 

możliwości wynikające z ich 

bezpośrednich stosunków z właściwymi 

krajami i podjęły niezbędne działania w 

celu wywarcia nacisku na ich kraje i 

terytoria zamorskie (KTZ)1 oraz regiony 

najbardziej oddalone2, które mogą nie 

przestrzegać międzynarodowych 

standardów współpracy podatkowej, 

przejrzystości i przeciwdziałania praniu 

pieniędzy; uważa, że należy na tych 

terytoriach skutecznie egzekwować unijne 

wymogi przejrzystości i należytej 

staranności; 

––––––––––– 

1 Grenlandia, Nowa Kaledonia oraz terytoria 

zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria 

Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, 

Mayotte, Saint Pierre i Miquelon, Aruba, Antyle 

Holenderskie (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmany, 

Falklandy, Georgia Południowa i wyspy Sandwich 

Południowy, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena 

i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium 

Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu 

Indyjskiego, wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie 

Wyspy Dziewicze i Bermudy. 

2 Regiony najbardziej oddalone: Wyspy 

––––––––––– 

1 Grenlandia, Nowa Kaledonia oraz terytoria 

zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria 

Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, 

Mayotte, Saint Pierre i Miquelon, Aruba, Antyle 

Holenderskie (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmany, 

Falklandy, Georgia Południowa i wyspy Sandwich 

Południowy, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena 

i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium 

Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu 

Indyjskiego, wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie 

Wyspy Dziewicze i Bermudy. 

2 Regiony najbardziej oddalone: Wyspy 
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Kanaryjskie, Reunion, Gujana Francuska, 

Martynika, Gwadelupa, Majotta, Saint-Martin, 

Azory i Madera. 

Kanaryjskie, Reunion, Gujana Francuska, 

Martynika, Gwadelupa, Majotta, Saint-Martin, 

Azory i Madera. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Poprawka  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 160 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 160a.  podkreśla znaczenie jasnych 

definicji „jurysdykcji offshore”, „krajów i 

terytoriów zamorskich” i „regionu 

najbardziej oddalonego”, ponieważ każde 

z tych pojęć odnosi się do różnych 

systemów prawnych, praktyk i systemów; 

podkreśla, że należy zwalczać wszelkie 

formy oszustw podatkowych i uchylania 

się od opodatkowania, niezależnie od tego, 

gdzie mają miejsce; zauważa, że w ramach 

obecnych systemów w regionach 

najbardziej oddalonych stosuje się 

przepisy UE oraz unijne i 

międzynarodowe standardy, z 

uwzględnieniem ich szczególnego statusu, 

o którym mowa w art. 349 TFUE i który 

został potwierdzony w decyzji 

Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=PL 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=PL
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6.12.2017 B8-0660/37 

Poprawka  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

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 201 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 201a. zwraca się do grup politycznych 

Parlamentu, by podjęły decyzję w sprawie 

powołania w czasie obecnej kadencji 

parlamentarnej tymczasowej komisji 

specjalnej, która śledziłaby prace komisji 

PANA oraz zbadała sprawę niedawno 

ujawnionych dokumentów panamskich; 

Or. en 

 

 


