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9.12.2015 A8-0349/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że władze 

luksemburskie nigdy nie zakwestionowały 

tego rodzaju umów podatkowych ani nie 

sprzeciwiły się im oraz że przez wiele lat 

na czele Wielkiego Księstwa 

Luksemburga stał obecny przewodniczący 

Komisji Europejskiej Jean-Claude 

Juncker; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że nowe elementy 

przedstawione przez tygodnik „Der 

Spiegel” ujawniły wyraźną rolę, jaką 

odegrały rządy Belgii, Luksemburga i 

Królestwa Niderlandów w blokowaniu 

przez wiele lat podejmowanych przez 

Grupę ds. Kodeksu Postępowania prób 

zmiany szkodliwych systemów 

opodatkowania w krajach Beneluksu; 

mając na uwadze, że niektóre państwa 

członkowskie odmówiły udzielenia 

dostępu do tych dokumentów; mając na 

uwadze, że w okresie tym premierem 

Luksemburga był Jean-Claude Juncker, a 

ministrem finansów Królestwa 

Niderlandów – obecny przewodniczący 

Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że Unia Europejska 

poczyniła znaczne postępy w kierunku 

integracji gospodarczej, czego przykładem 

jest unia gospodarcza i walutowa oraz 

unia bankowa, oraz że koordynacja 

polityki podatkowej na szczeblu unijnym 

w granicach określonych w Traktacie jest 

niezbędną częścią procesu integracji; 

skreślony 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – nagłówek 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Zalecenie A4. Rozszerzenie zakresu 

automatycznej wymiany informacji na 

temat interpretacji prawa podatkowego na 

wszystkie interpretacje prawa 

podatkowego oraz ich częściowe 

upublicznienie 

Zalecenie A4. Rozszerzenie zakresu 

automatycznej wymiany informacji na 

temat interpretacji prawa podatkowego na 

wszystkie interpretacje prawa 

podatkowego oraz ich upublicznienie 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Poprawka  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – Zalecenie A4 – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– dopilnowanie, aby Komisja odgrywała 

pełną i znaczącą rolę w obowiązkowej 

wymianie informacji na temat interpretacji 

prawa podatkowego za pomocą utworzenia 

bezpiecznej centralnej bazy danych 

dostępnej dla państw członkowskich i 

Komisji, zawierającej dane dotyczące 

wszystkich interpretacji prawa 

podatkowego uzgodnionych w Unii; 

 

– dopilnowanie, aby Komisja odgrywała 

pełną i znaczącą rolę w obowiązkowej 

wymianie informacji na temat interpretacji 

prawa podatkowego za pomocą utworzenia 

publicznej centralnej bazy danych, 

zawierającej dane dotyczące wszystkich 

interpretacji prawa podatkowego 

uzgodnionych w Unii i dostępnej 

bezpłatnie online; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Poprawka  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – Zalecenie C3 – tiret pierwsze – nowy punkt po drugim punkcie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 o w najpoważniejszych przypadkach, 

cofnięcie pozwolenia na prowadzenie 

działalności. 

Or. en 

 

 


