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9.12.2015 A8-0349/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže luxemburské orgány tento typ 

daňovej dohody nikdy nespochybnili, ani 

proti nemu nenamietali, a keďže po 

mnoho rokov bol na čele veľkovojvodstva 

súčasný predseda Komisie Jean-Claude 

Juncker; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže nové skutočnosti, ktoré 

poskytol nemecký časopis Der Spiegel, 

upozornili na to, že belgická, luxemburská 

a holandská vláda počas niekoľkých 

rokov jednoznačne blokovali akékoľvek 

pokusy skupiny pre kódex správania o 

zmenu škodlivých daňových režimov 

krajín Beneluxu; keďže niektoré členské 

štáty odmietli poskytnúť k týmto 

dokumentom prístup; keďže v tom čase 

bol luxemburským premiérom Jean-

Claude Juncker a holandským ministrom 

financií súčasný predseda Euroskupiny 

Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže Európska únia vykonala veľký 

pokrok v hospodárskej integrácii, 

príkladom ktorého je hospodárska a 

menová únia a banková únia, a že 

koordinácia daňových politík na úrovni 

Únie v rámci obmedzení stanovených 

zmluvou je neodmysliteľnou súčasťou 

integračného procesu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – podnadpis 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Odporúčanie A4. Rozšírenie automatickej 

výmeny informácií o daňových 

rozhodnutiach na všetky daňové 

rozhodnutia a do určitej miery ich 

zverejnenie 

Odporúčanie A4. Rozšírenie automatickej 

výmeny informácií o daňových 

rozhodnutiach na všetky daňové 

rozhodnutia a ich zverejnenie 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odporúčanie A4 – zarážka 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

zabezpečí sa, že Komisia bude zohrávať 

kompletnú a zmysluplnú úlohu v povinnej 

výmene informácií o daňových 

rozhodnutiach a vo vytvorení 

zabezpečeného centrálneho registra 

prístupného pre členské štáty a Komisiu o 

všetkých daňových rozhodnutiach 

dohodnutých v Únii. 

 

zabezpečí sa, že Komisia bude zohrávať 

kompletnú a zmysluplnú úlohu v povinnej 

výmene informácií o daňových 

rozhodnutiach a vo vytvorení verejného 

centrálneho registra o všetkých daňových 

rozhodnutiach dohodnutých v Únii, ktorý 

bude verejnosti bezplatne prístupný na 

internete. 

 

Or. en 



 

AM\1081256SK.doc  PE573.386v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0349/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha – odporúčanie C3 – prvá zarážka – nový bod po druhom bode 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 o v najzávažnejších prípadoch odobratie 

povolenia na vykonávanie podnikateľskej 

činnosti. 

Or. en 

 

 


