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LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0170/44

Grozījums Nr. 44
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
355. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

355. uzskata, ka Savienībai būtu arī 
jārāda piemērs, un prasa Komisijai 
nodrošināt, ka starpnieki, kas palīdz īstenot 
nodokļu apiešanu un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, nekādā veidā 
neietekmē un nesniedz konsultācijas ES 
politiku minētajos jautājumos veidojošās 
iestādes;

355. uzskata, ka Savienībai būtu arī 
jārāda piemērs, un prasa Komisijai un 
dalībvalstīm nodrošināt, ka starpnieki, kas 
palīdz īstenot nodokļu apiešanu un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nekad un nekādā veidā, nedz darbojoties 
algota konsultanta statusā, nedz 
darbojoties bez maksas, nekonsultē ES 
politikas veidotājas iestādes jautājumos, 
kas skar cīņu pret nodokļu apiešanu un 
izvairīšanos no nodokļiem, un nesniedz 
padomus šajos jautājumos;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Grozījums Nr. 45
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
370. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

370. atzinīgi vērtē priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
personu aizsardzību, kuras ziņo par 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un 
aicina ātri pabeigt iestāžu sarunas par šo 
aktu; aicina nodrošināt, ka galīgais teksts 
ir līdzsvarots un nerada pārlieku 
administratīvo slogu MVU;

370. atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti 
Eiropas Parlamenta un Padomes iestāžu 
sarunās par to personu aizsardzību, kuras 
ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem un aicina dalībvalstis pēc 
iespējas drīz pieņemt jaunos standartus, 
lai aizsargātu trauksmes cēlējus ar tādiem 
pasākumiem kā, piemēram, skaidri 
ziņošanas kanāli, konfidencialitāte, 
tiesiskā aizsardzība un sankcijas tiem, kas 
mēģina vajāt ziņotājus;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Grozījums Nr. 46
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
377.a punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

377.a prasa Komisijai pēc iespējas ātri 
izveidot finansiāla atbalsta shēmu 
pētnieciskajai žurnālistikai, iespējams, 
jaunajā daudzgadu finanšu shēmā 
izveidojot šim mērķim atsevišķu pastāvīgu 
budžeta pozīciju neatkarīgu un kvalitatīvu 
plašsaziņas līdzekļu un pētnieciskās 
žurnālistikas atbalstam;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Grozījums Nr. 47
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
380. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

380. mudina Slovākijas iestādes turpināt 
Ján Kuciak un Martina Kušnírová 
slepkavības izmeklēšanu, lai atklātu 
slepkavības izpildītājus un reālos 
pasūtītājus; prasa Slovākijas 
iestādēm pilnībā izmeklēt liela 
mēroga nodokļu apiešanas shēmu 
lietas, krāpšanos ar PVN un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas lietas, ko atklāja Jan 
Kuciak veiktās izmeklēšanas;

380. atzinīgi vērtē Slovākijas iestāžu 
celtās apsūdzības iespējamajam Ján 
Kuciak un Martina Kušnírová 
slepkavības pasūtītājam, kā arī šo 
slepkavību iespējamajiem 
izpildītājiem; mudina Slovākijas 
iestādes turpināt slepkavības 
izmeklēšanu un nodrošināt, ka 
rūpīgi tiek izmeklēti visi lietas 
aspekti, tostarp jebkāda iespējama 
politiska saikne ar šiem 
noziegumiem;  prasa Slovākijas 
iestādēm pilnībā izmeklēt liela 
mēroga nodokļu apiešanas shēmu 
lietas, krāpšanos ar PVN un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas lietas, ko atklāja Jan 
Kuciak veiktās izmeklēšanas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Grozījums Nr. 48
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
387. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

387. atgādina, ka nodokļu uzlikšana 
aizvien ir valsts kompetence un 
Eiropas Parlamentam ir ļoti 
ierobežotas pilnvaras šajos 
jautājumos;

387. pauž nožēlu, ka nodokļu jautājumos 
Eiropas Parlamentam ir ierobežota 
kompetence, proti, ar to tikai 
apspriežas, bet tas nav likumdevējs; 
tomēr atgādina, ka nodokļu politikai 
ir jāatbilst ES Līgumiem un 
kompetencēm un, ka, lai 
nodrošinātu godīgu konkurenci, 
Komisija ir kompetenta piemērot 
sankcijas tām dalībvalstīm, kas tiešo 
nodokļu veidā nodrošina neatļautu 
fiskālo valsts atbalstu, kā nesen 
apliecināja Eiropas Savienības 
Tiesa1a;

_____________

1.a Error! Hyperlink reference not valid. 
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20.3.2019 A8-0170/49

Grozījums Nr. 49
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
407. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

407. atkārtoti aicina Komisiju izmantot 
LESD 116. pantā paredzēto procedūru, kas 
nodrošina iespēju mainīt vienprātības 
prasību gadījumos, kad Komisija konstatē, 
ka atšķirības normatīvajos vai 
administratīvajos aktos dalībvalstīs rada 
konkurences apstākļu izkropļojumu iekšējā 
tirgū;

407. atkārtoti aicina Komisiju izmantot 
LESD 116. pantā paredzēto procedūru, kas 
nodrošina iespēju mainīt vienprātības 
prasību gadījumos, kad Komisija konstatē, 
ka atšķirības normatīvajos vai 
administratīvajos aktos dalībvalstīs rada 
konkurences apstākļu izkropļojumu iekšējā 
tirgū; atkārtoti pauž viedokli, ka šo 
procedūru varētu piemērot arī ES kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzei;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Grozījums Nr. 50
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
410. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

410. uzskata, ka TAXE, TAX2, PANA 
un TAX3 komitejas darbs ir jāturpina arī 
nākamajā Parlamenta pilnvaru termiņā, 
izveidojot pastāvīgu struktūru Parlamentā, 
piemēram, Ekonomikas un monetārās 
komitejas (ECON) apakškomiteju, lai 
atvieglotu vairāku komiteju iesaistīšanos;

410. uzskata, ka TAXE, TAX2, PANA 
un TAX3 komitejas darbs ir jāturpina arī 
nākamajā Parlamenta pilnvaru termiņā, 
izveidojot pastāvīgu struktūru Parlamentā 
Ekonomikas un monetārās komitejas 
(ECON) apakškomitejas veidā, kas 
pieļautu vairāku komiteju iesaistīšanos;

Or. en


