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AC. kadangi Parlamento kompetentingas 
specialusis komitetas, įsteigtas 2015 m. 
vasario 26 d., surengė 14 posėdžių, 
kuriuose išklausė Komisijos Pirmininką 
Jeaną Claude'ą Junckerį, už konkurenciją 
atsakingą Komisijos narę Margrethe 
Vestager, už ekonomikos ir finansų 
reikalus, mokesčius ir muitus atsakingą 
Komisijos narį Pierre'ą Moscovici, pareigas 
einantį Tarybos pirmininką Pierre'ą 
Gramegna, Prancūzijos finansų ministrą 
Michelį Sapiną, Vokietijos finansų ministrą 
Wolfgangą Schäuble, Italijos finansų 
ministrą Pier Carlo Padoan ir Ispanijos 
finansų ministrą Luisą de Guindosą, EBPO 
atstovus, taip pat informatorius, tiriamosios 
žurnalistikos atstovus, ekspertus, 
akademinės bendruomenės atstovus, 
daugiašalių korporacijų, profesinių 
asociacijų, profesinių sąjungų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovus bei 
ES nacionalinių parlamentų narius (žr. 1 
priedą); kadangi faktų nustatymo misijų 
tikslu TAXE komiteto delegacijos, 
siekdamos išnagrinėti konkrečius trečiųjų 
šalių aspektus, susijusius su jam suteiktais 
įgaliojimais, aplankė Šveicariją, o taip pat 
aplankė šias valstybes nares: Belgiją, 
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Liuksemburgą, Airiją, Nyderlandus ir 
Jungtinę Karalystę; kadangi taip pat buvo 
surengti susitikimai su Gibraltaro ir 
Bermudų vyriausybių atstovais;

Liuksemburgą, Airiją, Nyderlandus ir 
Jungtinę Karalystę; kadangi taip pat buvo 
surengti susitikimai su Gibraltaro ir 
Bermudų vyriausybių atstovais; kadangi, 
nors visa ši veikla ir suteikė įvairios 
vertingos informacijos apie mokesčių 
sistemas ir praktiką visoje ES, nebuvo 
atsakyta į visus aktualius klausimus, 
įskaitant išlikusį Komisijos Pirmininko 
Jeano Claude'o Junckerio teiginių 
nenuoseklumą dėl ilgą laiką slėpto 
J. Krecké pranešimo puslapio;
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