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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Γα (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Γα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αξρέο ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ δελ ακθηζβήηεζαλ πνηέ 

απηή ηε κνξθή θνξνινγηθήο ζπκθσλίαο 

νύηε αληηηάρζεθαλ πνηέ ζε απηήλ, θαη όηη 

ζηελ εγεζία ηνπ Μεγάινπ Δνπθάηνπ 

βξηζθόηαλ επί ζεηξά εηώλ ν ελ ελεξγεία 

Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο, Jean-Claude 

Juncker·  

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Εα (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Εα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ απνθάιπςε ην γεξκαληθό 

πεξηνδηθό «Der Spiegel» έρνπλ 

επηζεκάλεη ηνλ ζαθή ξόιν πνπ 

δηαδξακάηηζαλ νη θπβεξλήζεηο ηνπ 

Βειγίνπ, ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ θαη ησλ 

Κάησ Χσξώλ ζηελ παξεκπόδηζε, επί 

ζεηξά εηώλ, θάζε πξνζπάζεηαο ηεο 

νκάδαο «Κώδηθαο δενληνινγίαο» λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα επηδήκηα θνξνινγηθά 

θαζεζηώηα ησλ ρσξώλ ηεο Μπελεινύμ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε 

αξλήζεθαλ λα επηηξέςνπλ ηελ πξόζβαζε 

ζηα ελ ιόγσ έγγξαθα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη, ηελ πεξίνδν απηή, 

πξσζππνπξγόο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ήηαλ 

ν Jean-Claude Juncker, θαη ππνπξγόο 

νηθνλνκηθώλ ησλ Κάησ Χσξώλ ν ελ 

ελεξγεία Πξόεδξνο ηεο Επξσνκάδαο, 

Jeroen Dijsselbloem·  

Or. en 
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Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επξσπατθή 

Έλσζε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο, όπσο ε πινπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο 

θαζώο θαη ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο, θαη 

όηη ν ζπληνληζκόο ησλ θνξνινγηθώλ 

πνιηηηθώλ ζε ελσζηαθό επίπεδν κέζα ζηα 

όξηα ηεο Σπλζήθεο απνηειεί απαξαίηεην 

ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράρηημα – σπόηιηλος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Σύζηαζη Α4. Η αςηόμαηη ανηαλλαγή 

πληποθοπιών για θοπολογικέρ αποθάζειρ 

ηύπος «tax ruling» να επεκηαθεί ζηο 

ζύνολο ηων εν λόγω αποθάζεων, οι 

οποίερ, ζε έλαλ βαζκό, να 

δημοζιοποιούνηαι 

Σύζηαζη Α4. Η αςηόμαηη ανηαλλαγή 

πληποθοπιών για θοπολογικέρ αποθάζειρ 

ηύπος «tax ruling» να επεκηαθεί ζηο 

ζύνολο ηων εν λόγω αποθάζεων, οι οποίερ 

να δημοζιοποιούνηαι  

Or. en 
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Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράρηημα – Σύζηαζη Α4 – εδάθιο 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

να εξαζθαλίζεηαι όηι η Επιηποπή 

διαδπαμαηίζει πλήπη και οςζιαζηικό πόλο 

ζηην ςποσπεωηική ανηαλλαγή 

πληποθοπιών για ηιρ θοπολογικέρ 

αποθάζειρ ηύπος «tax ruling» με ηη 

δημιοςπγία ενόρ αζθαινύο κενηπικού 

μηηπώος, πξνζβάζηκνπ από ηα θξάηε 

κέιε θαη ηελ Επηηξνπή, για όλερ ηιρ 

θοπολογικέρ αποθάζειρ ηύπος «tax ruling» 

πος ζςμθωνούνηαι ζηην Ένωζη.

 

να εξαζθαλίζεηαι όηι η Επιηποπή 

διαδπαμαηίζει πλήπη και οςζιαζηικό πόλο 

ζηην ςποσπεωηική ανηαλλαγή 

πληποθοπιών για ηιρ θοπολογικέρ 

αποθάζειρ ηύπος «tax ruling» με ηη 

δημιοςπγία ενόρ δεκόζηνπ κενηπικού 

μηηπώος, για όλερ ηιρ θοπολογικέρ 

αποθάζειρ ηύπος «tax ruling» πος 

ζςμθωνούνηαι ζηην Ένωζη, ην νπνίν ζα 

είλαη δεκόζηα δηαζέζηκν επηγξακκηθά θαη 

δσξεάλ.

 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ EFDD 

 

Έκθεζη A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Επίηεςξη διαθάνειαρ, ζςνηονιζμού και ζύγκλιζηρ ζηιρ πολιηικέρ όζον αθοπά ηον θόπο 

εηαιπειών ζηην Ένωζη 

2015/2010(INL) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράρηημα – Σύζηαζη Γ3 – πρώηο εδάθιο – νέο ζημείο μεηά ηη δεύηερη παράγραθο 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  o ζηηο ζνβαξόηεξεο πεξηπηώζεηο, 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Or. en 

 

 


