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AC. mivel a 2015. február 26-án 
létrehozott illetékes különbizottsága 14 
ülést tartott, amelyek során meghallgatta 
Jean-Claude Junckert, a Bizottság elnökét, 
Margrethe Vestager versenypolitikáért 
felelős biztost és Pierre Moscovici 
gazdasági és pénzügyekért, valamint az 
adó- és vámügyért felelős biztost, Pierre 
Gramegnát, a Tanács hivatalban lévő 
elnökét, Michel Sapint, Franciaország 
pénzügyminiszterét, Wolfgang Schäublét, 
Németország pénzügyminiszterét, Pier 
Carlo Padoant, Olaszország 
pénzügyminiszterét és Luis de Guindost, 
Spanyolország pénzügyminiszterét, az 
OECD képviselőit, valamint visszaélést 
bejelentő személyeket, oknyomozó 
újságírókat, szakértőket, a tudomány 
képviselőit, multinacionális vállalatok, 
szakmai szervezetek, szakszervezetek, nem 
kormányzati szervezetek képviselőit és 
uniós nemzeti parlamenti képviselőket 
(lásd az 1. mellékletet); mivel a TAXE 
bizottság küldöttségei látogatást tettek 
Svájcban, hogy megvizsgálják a 
különbizottság mandátumának harmadik 
országokkal kapcsolatos bizonyos 
aspektusait, valamint tényfeltáró misszió 
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céljából felkeresték a következő 
tagállamokat: Belgium, Luxemburg, 
Írország, Hollandia és az Egyesült 
Királyság; mivel Gibraltár és Bermuda 
kormányzati képviselőivel is találkozót 
szerveztek;
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tagállamokat: Belgium, Luxemburg, 
Írország, Hollandia és az Egyesült 
Királyság; mivel Gibraltár és Bermuda 
kormányzati képviselőivel is találkozót 
szerveztek; mivel mindezen 
tevékenységek, bár változatos és értékes 
betekintést tettek lehetővé az EU 
adórendszereibe és adózási gyakorlataiba, 
nem tisztázták az összes kapcsolódó 
kérdést, többek között a fennmaradó 
következetlenségeket a Bizottság elnöke, 
Jean-Claude Juncker által a Krecké-
jelentés hosszú ideje titkos oldalára 
vonatkozóan tett nyilatkozatok között;
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