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ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια 
ειδική επιτροπή, που συστάθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 2015, διεξήγαγε 14 
συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των 
οποίων κλήθηκαν σε ακρόαση ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, η 
Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, 
Margrethe Vestager, και ο Επίτροπος 
αρμόδιος για Οικονομικές και 
Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Φορολογία 
και Τελωνεία, Pierre Moscovici, ο ασκών 
την προεδρία του Συμβουλίου, Pierre 
Gramegna, οι Υπουργοί οικονομικών της 
Γαλλίας, Michel Sapin, της Γερμανίας, 
Wolfgang Schäuble, της Ιταλίας, Pier 
Carlo Padoan, και της Ισπανίας, Luis de 
Guindos, εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ, καθώς 
επίσης καταγγέλτες, ερευνητές 
δημοσιογράφοι, ειδικοί, πανεπιστημιακοί, 
εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, 
επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικοί 
φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ 
(βλ. παράρτημα 1)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αντιπροσωπείες της επιτροπής TAXE 
επισκέφτηκαν την Ελβετία για να 
εξετάσουν συγκεκριμένες πτυχές της 
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διάστασης τρίτων χωρών της εντολής της, 
καθώς και τα ακόλουθα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο διερευνητικών αποστολών: 
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Κάτω 
Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώθηκαν 
επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους των 
κυβερνήσεων του Γιβραλτάρ και των 
Βερμούδων·
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κυβερνήσεων του Γιβραλτάρ και των 
Βερμούδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες 
αυτές οι δραστηριότητες, παρότι 
οδήγησαν σε ποικίλες και πολύτιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά 
συστήματα και τις φορολογικές 
πρακτικές στην ΕΕ, δεν αποσαφήνισαν 
όλα τα σχετικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιφάσεων 
στις οποίες υπέπεσε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, όσον 
αφορά την επί μακρόν απόρρητη σελίδα 
της έκθεσης Krecké·
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