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11.6.2018 B8-0274/2 

Pozměňovací návrh  2 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0274/2018 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Nadcházející jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, 

karibskými a tichomořskými státy 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Na. vzhledem k tomu, že nedostatečná 

technická kapacita v mnoha státech AKT 

pro vypořádání se se složitými otázkami 

v daňové oblasti je překážkou jak pro 

mobilizaci domácích příjmů, tak pro účast 

na mezinárodní spolupráci v daňové 

oblasti; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Pozměňovací návrh  3 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0274/2018 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Nadcházející jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, 

karibskými a tichomořskými státy 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyjadřuje politování nad velmi 

normativní povahou navrhovaných názvů, 

které se týkají hospodářského rozvoje 

a obchodu; konstatuje, že navzdory 

jednáním, které trvaly několik let, byla 

dosud uzavřena pouze jedna úplná 

dohoda o hospodářském partnerství 

(EPA); žádá proto, aby dohoda navazující 

na dohodu z Cotonou uznala potíže, jimž 

čelí, a aby její součástí bylo objektivní 

hodnocení obnovených obchodních 

vztahů EU-AKT od roku 2000, a to 

na základě dohod o hospodářském 

partnerství, a to i s ohledem na postupy 

regionální hospodářské integrace; žádá, 

aby hodnocení tvořilo základ pro nezbytné 

závěry týkající se budoucích dohod 

o hospodářském partnerství a možných 

alternativách; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Pozměňovací návrh  4 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0274/2018 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Nadcházející jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, 

karibskými a tichomořskými státy 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. připomíná, že mobilizace 

domácích zdrojů prostřednictvím zdanění 

je jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů 

pro financování udržitelného rozvoje; 

vyjadřuje politování nad tím, že opatřením 

za účelem boje proti nezákonným 

finančním tokům a daňovým únikům není 

v návrhu mandátu věnováno více 

pozornosti; vyzývá jednající strany, aby do 

nové dohody začlenily ambiciózní 

ustanovení o finanční a odborné pomoci 

rozvojovým zemím,  aby se vyrovnaly se 

vznikajícími světovými standardy pro boj 

proti daňovým únikům, včetně 

automatické výměny informací, informací 

o skutečném vlastnictví společností a 

zveřejňování zpráv nadnárodních 

společností rozčleněných podle 

jednotlivých zemí s cílem zastavit erozi 

základu daně a přesouvání zisku, a to na 

základě modelů G20 a OECD; vyzývá dále 

jednotlivé strany, aby se zavázaly, že 

budou podporovat vytvoření právně 

závazného mezivládního orgánu OSN pro 

daňovou spolupráci; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Pozměňovací návrh  5 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0274/2018 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Nadcházející jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a africkými, 

karibskými a tichomořskými státy 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. připomíná, že je důležité posílit 

parlamentní rozměr budoucí dohody 

a zaručit tak skutečné poradní pravomoci 

pro budoucí zastřešující Smíšené 

parlamentní shromáždění a také to, že tato 

smlouva zajistí otevřený demokratický 

a komplexní parlamentní dialog; žádá, 

aby byla zaručena právní a provozní 

nezávislost; požaduje, aby Smíšené 

parlamentní shromáždění bylo úzce 

zapojeno do provádění dohody a aby bylo 

pravidelně konzultováno ve všech 

záležitostech, které jsou pro partnerství 

důležité; je přesvědčen, že Smíšené 

parlamentní shromáždění by mělo být 

plně zapojeno do jednání o budoucím 

partnerství; 

27. vítá návrh Komise umožnit 

společné regionální parlamentní schůze 

v rámci příprav na zasedání ministrů mezi 

regiony AKT a EU; je přesvědčen, že by to 

posílilo úlohu parlamentů v rámci 

budoucí dohody, neboť jejich činnost by 

byla cílenější; domnívá se, že je však 

nutné ponechat určitou míru volnosti při 

určování pořadu jednání a 

umožnit zasedání na úrovni celé skupiny 

AKT a EP za výjimečných okolností 

s cílem projednat otázky, které se týkají 

celé skupiny AKT-EU; žádá, aby byla 

zaručena právní a provozní nezávislost 

Smíšeného parlamentního shromáždění; 

Or. en 

 

 


