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Изменение 15
Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 
Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, 
Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, 
Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, 
Николаос Хундис, Барбара Спинели
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0317/2015
Елиза Ферейра, Михаел Тойрер
Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
2015/2066(INI)

Предложение за резолюция
Съображение АВ

Предложение за резолюция Изменение

АВ. като има предвид, че компетентната 
му специална комисия, създадена на 26 
февруари 2015 г., проведе 14 заседания, 
по време на които изслуша председателя 
на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена 
на Комисията, отговарящ за  
конкуренцията, Маргрете Вестегер, 
члена на Комисията, отговарящ за 
икономическите и финансовите 
въпроси, данъчното облагане и 
митническия съюз, Пиер Московиси, 
действащия председател на Съвета Пиер 
Граменя, министрите на финансите на 
Франция Мишел Сапен, на Германия 
Волфганг Шойбле, на Италия Пиер 
Карло Падоан и на Испания Луис Де 
Гиндос, представители на ОИСР, както 
и лица, подаващи сигнали за 
нередности, разследващи журналисти, 
експерти, членове на академичната 
общност, представители на МНК, 
професионални сдружения, профсъюзи, 
неправителствени организации и 
членове на националните парламенти на 
ЕС (вж. приложение 1); като има 
предвид, че делегации на ТАХЕ 
посетиха Швейцария, за да разгледат 
конкретни аспекти на свързаното с 
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трети държави измерение на мандата на 
комисията, и следните държави членки с 
цел провеждането на проучвателни 
мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, 
Нидерландия и Обединеното кралство; 
като има предвид, че бяха организирани 
също срещи с представители на 
правителствата на Гибралтар и Бермуда;
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като има предвид, че бяха организирани 
също срещи с представители на 
правителствата на Гибралтар и Бермуда; 
като има предвид, че цялата тази 
дейност, въпреки че осигури 
разнообразни и безценни знания за 
данъчните системи и практики в 
целия ЕС, не изясни всички 
възникнали въпроси, включително 
оставащите несъответствия в 
изказванията на председателя на 
Комисията Жан-Клод Юнкер във 
връзка с поверителната от дълго 
време страница в доклада Креке;
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