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Návrh usnesení Evropského parlamentu o podezření z agresivního daňového plánování 
společnosti McD Europe Franchising s.r.o.

Evropský parlament,

– s ohledem na články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 19991 a na nařízení 
Komise (ES) č. 784/2004 ze dne 21. dubna 20042,

– s ohledem na doporučení Evropské komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním 
daňovém plánování3 a na její sdělení ze dne 18. března 2015 o daňové transparentnosti 
v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti4,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. února 2015 o zřízení, 
působnosti, složení a funkčním období zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná 
opatření podobná svojí povahou nebo účinkem5,

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Komise vyšetřuje daňové postupy Lucemburska vůči 
společnostem Fiat Finance and Trade6 a Amazon7;

B. vzhledem k tomu, že podle jedné studie existuje výrazné podezření na agresivní daňové 
plánování společnosti McD Europe Franchising s.r.o.;

C. vzhledem k tomu, že tyto postupy by znamenaly porušení pravidel zavedených 
Smlouvami a sekundárními právními předpisy;

1. žádá Komisi, aby neprodleně zahájila vyšetřování těchto postupů;

2. žádá rovněž zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí, aby tyto postupy přezkoumal;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

1  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.
2  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.
3 C(2012) 8806.
4 COM(2015) 136.
5  2015/2566(RSO).
6  SA.38375.
7  SA.38944.


