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Ontwerpresolutie
Overweging AC

Ontwerpresolutie Amendement

AC. overwegende dat zijn bevoegde 
bijzondere commissie, die op 26 februari 
2015 is ingesteld, 14 vergaderingen heeft 
gehouden, tijdens welke zij 
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, 
de commissaris voor Mededinging, 
Margrethe Vestager, de commissaris voor 
Economische en Financiële Zaken, 
Belastingen en Douane, Pierre Moscovici, 
de ministers van Financiën van Frankrijk, 
Michel Sapin, Duitsland, Wolfgang 
Schäuble, Italië, Pier Carlo Padoan, en 
Spanje, Luis de Guindos, 
vertegenwoordigers van de OESO, alsook 
klokkenluiders, onderzoeksjournalisten, 
deskundigen, academici, 
vertegenwoordigers van multinationale 
ondernemingen, beroepsverenigingen, 
vakbonden, niet-gouvernementele 
organisaties en leden van nationale 
parlementen van EU-landen heeft gehoord 
(zie bijlage 1); overwegende dat delegaties 
van de Commissie TAXE Zwitserland 
hebben bezocht om specifieke aspecten van 
de derdelanddimensie van haar mandaat te 
onderzoeken, en de volgende lidstaten 
hebben bezocht om informatie te 
verzamelen: België, Luxemburg, Ierland, 
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Michel Sapin, Duitsland, Wolfgang 
Schäuble, Italië, Pier Carlo Padoan, en 
Spanje, Luis de Guindos, 
vertegenwoordigers van de OESO, alsook 
klokkenluiders, onderzoeksjournalisten, 
deskundigen, academici, 
vertegenwoordigers van multinationale 
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Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 
overwegende dat er ook bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
Gibraltar en Bermuda zijn georganiseerd;

Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 
overwegende dat er ook bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
Gibraltar en Bermuda zijn georganiseerd; 
overwegende dat al deze activiteiten, 
hoewel zij tal van inzichten van 
onschatbare waarde geven in de 
belastingstelsels en -praktijken in de hele 
EU, niet alle relevante vraagstukken 
hebben opgehelderd, zoals de resterende 
inconsistenties in de verklaringen van 
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de 
Commissie, met betrekking tot de pagina 
van het verslag-Krecké die al lang geheim 
wordt gehouden;

Or. en


