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4. 7. 2016 A8-0223/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BE a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 BE a. vzhledem k tomu, že v rozporu s 

požadavkem obsaženým v závěrečné 

zprávě TAXE 1, pokud jde o nesrovnalosti 

v prohlášeních předsedy Komise Jeana-

Clauda Junckera ve věci dlouho 

utajované stránky z Kreckého zprávy, se 

rozhodl nepořádat nové slyšení pana 

Junckera; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0223/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. znovu potvrzuje své stanovisko, že 

nadnárodní společnosti by měly ve svých 

účetních rozvahách jasně a srozumitelně 

zveřejňovat řadu položek s informacemi, 

jako je zisk nebo ztráta před zdaněním, 

daň ze zisku nebo ztráty, počet 

zaměstnanců a vykonávané činnosti, a to 

v rozdělení podle členských států a třetích 

zemí, ve kterých jsou usazeny; zdůrazňuje 

význam zveřejňování těchto informací, 

např. formou centrálního unijního 

rejstříku; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0223/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. vyjadřuje politování nad tím, že, 

přestože jeho první a druhý zvláštní výbor 

(TAXE 1 a TAXE 2) opakovaně 

požadovaly neomezený přístup k 

dokumentům a zápisům ze schůzí skupiny 

pro kodex chování, byl poslancům EP na 

neveřejných konzultacích zpřístupněn 

pouze omezený počet nových dokumentů a 

že toho bylo dosaženo až pět měsíců po 

začátku mandátu výboru TAXE 2; 

konstatuje, že některé z těchto dokumentů 

měly být zveřejňovány, aby tak byla 

umožněna veřejná kontrola a otevřená 

politická rozprava o jejich obsahu; dále 

konstatuje, že ochota Rady splnit tento 

požadavek je i nadále neuspokojivá; 

50. vyjadřuje politování nad tím, že, 

přestože jeho první a druhý zvláštní výbor 

(TAXE 1 a TAXE 2) opakovaně 

požadovaly neomezený přístup k 

dokumentům a zápisům ze schůzí skupiny 

pro kodex chování, byl poslancům EP na 

neveřejných konzultacích zpřístupněn 

pouze omezený počet nových dokumentů a 

že toho bylo dosaženo až pět měsíců po 

začátku mandátu výboru TAXE 2; 

konstatuje, že všechny tyto dokumenty 

měly být zveřejňovány, aby tak byla 

umožněna veřejná kontrola a otevřená 

politická rozprava o jejich obsahu; dále 

konstatuje, že ochota Rady splnit tento 

požadavek je i nadále neuspokojivá; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0223/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. konstatuje, že dokumenty skupiny 

pro kodex chování potvrdily podezření 

vzešlá z vyšetřování novinářů, která se 

týkají kroků předsedy Evropské komise 

Jeana-Clauda Junckera a předsedy 

Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema 

zaměřených na ochranu zájmů a 

daňových privilegií Lucemburska a 

Nizozemska; nepovažuje proto jejich boj 

proti daňovým únikům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem na evropské úrovni 

za příliš důvěryhodný; 

Or. en 

 

 


