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Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât comisia sa specială 
competentă, constituită la 26 februarie 
2015, a organizat 14 reuniuni, în cursul 
cărora i-a audiat pe președintele Comisiei, 
Jean-Claude Juncker, pe comisarul pentru 
concurență, Margrethe Vestager, pe 
comisarul pentru afaceri economice și 
financiare, impozitare și vamă, Pierre 
Moscovici, pe președintele în exercițiu al 
Consiliului, Pierre Gramegna, pe ministrul 
de finanțe al Franței, Michel Sapin, al 
Germaniei, Wolfgang Schäuble, al Italiei, 
Pier Carlo Padoan, și al Spaniei, Luis de 
Guindos, precum și reprezentanți ai OCDE, 
avertizori de integritate, jurnaliști de 
investigație, experți, cadre universitare, 
reprezentanți ai întreprinderilor 
multinaționale, ai asociațiilor profesionale, 
reprezentanți de sindicate și organizații 
neguvernamentale și membri ai 
parlamentelor naționale din UE (a se vedea 
anexa 1); întrucât delegații ale Comisiei 
TAXE au vizitat Elveția pentru a investiga 
aspecte specifice dimensiunii referitoare la 
țările terțe a mandatului său și au realizat 
misiuni de constatare în următoarele state 
membre: Belgia, Luxemburg, Irlanda, 
Țările de Jos și Regatul Unit; întrucât au 
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fost, de asemenea, organizate reuniuni cu 
reprezentanți ai guvernelor Gibraltarului și 
Bermudei;

fost, de asemenea, organizate reuniuni cu 
reprezentanți ai guvernelor Gibraltarului și 
Bermudei; întrucât toate aceste activități, 
chiar dacă au oferit o imagine 
diversificată și foarte valoroasă a 
sistemelor și practicilor fiscale din 
întreaga UE, nu au răspuns tuturor 
întrebărilor legitime, care se referă, între 
altele, la diferențele care există în 
continuare între declarațiile Președintelui 
Comisiei, Jean-Claude Juncker, în 
legătură cu pagina din raportul Krecké 
care are de mult un caracter confidențial; 
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