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9.12.2015 A8-0349/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que as autoridades 

luxemburguesas nunca contestaram ou se 

opuseram a este tipo de acordos fiscais e 

que, durante muitos anos, o atual 

Presidente da Comissão, Jean-Claude 

Juncker, esteve à cabeça do 

Grão-Ducado; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que a revista alemã 

Der Spiegel publicou novos elementos 

que deixaram bem claro que, durante 

vários anos, os governos da Bélgica, do 

Luxemburgo e dos Países Baixos 

bloquearam qualquer tentativa por parte 

do Grupo do Código de Conduta de 

modificar os regimes fiscais prejudiciais 

dos países do Benelux; que alguns 

Estados-Membros se recusaram a facultar 

o acesso a esses documentos; que, durante 

esse período, o primeiro-ministro do 

Luxemburgo era Jean-Claude Juncker e 

o ministro das Finanças dos Países 

Baixos era o atual presidente do 

Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a União Europeia 

deu passos importantes para a sua 

integração económica, como a União 

Económica e Monetária e a União 

Bancária, e que a coordenação das 

políticas fiscais a nível da União dentro 

dos limites do Tratado é uma componente 

fundamental do processo de integração; 

Suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo XI – subtítulo 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

Recomendação A4. Alargamento da troca 

automática de informações sobre as 

decisões fiscais antecipadas a todas as 

decisões fiscais antecipadas e publicação 

parcial dessas decisões 

Recomendação A4. Alargamento da troca 

automática de informações sobre as 

decisões fiscais antecipadas a todas as 

decisões fiscais antecipadas e publicação 

dessas decisões 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação A4 – travessão 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Assegurando que a Comissão 

desempenhe um papel integral e efetivo na 

troca obrigatória de informações sobre as 

decisões fiscais antecipadas, com a criação 

de uma lista central protegida, a que os 

Estados-Membros e a Comissão podem 

aceder, de todas as decisões fiscais 

antecipadas aprovadas na União.

 

– Assegurando que a Comissão 

desempenhe um papel integral e efetivo na 

troca obrigatória de informações sobre as 

decisões fiscais antecipadas, com a criação 

de uma lista central pública de todas as 

decisões fiscais antecipadas aprovadas na 

União, de acesso em linha público e 

grátis.

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação C3 – primeiro travessão – novo ponto após o segundo ponto 

 

Proposta de resolução Alteração 

 o nos casos mais graves, a revogação da 

licença de exercício da atividade da 

empresa. 

Or. en 

 

 


