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AC. mając na uwadze, że jego właściwa 
komisja specjalna utworzona w dniu 26 
lutego 2015 r. odbyła 14 posiedzeń, w 
czasie których przesłuchała 
przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
Junckera, komisarz ds. konkurencji 
Margrethe Vestager, komisarza do spraw 
gospodarczych i finansowych, podatków i 
ceł Pierre’a Moscoviciego, urzędującego 
przewodniczącego Rady Pierre’a 
Gramegnę, ministrów finansów Francji – 
Michela Sapin, Niemiec – Wolfganga 
Schäuble, Włoch – Piera Carla Padoana i 
Hiszpanii Luisa de Guindosa, 
przedstawicieli OECD, a także 
demaskatorów, dziennikarzy śledczych, 
ekspertów, przedstawicieli środowisk 
akademickich, korporacji 
wielonarodowych, stowarzyszeń 
zawodowych, związków zawodowych, 
organizacji pozarządowych i posłów do 
parlamentów narodowych UE (zob. 
załącznik I); mając na uwadze, że 
delegacje komisji TAXE udały się do 
Szwajcarii w celu zbadania specyficznych 
aspektów dotyczących państw trzecich 
zgodnie z przyznanym jej mandatem, a 
także do następujących państw 
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członkowskich w celach informacyjnych: 
Belgii, Luksemburga, Irlandii, Królestwa 
Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa; 
mając na uwadze, że zorganizowano także 
posiedzenia z przedstawicielami rządu 
Gibraltaru i Bermudów;
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Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa; 
mając na uwadze, że zorganizowano także 
posiedzenia z przedstawicielami rządu 
Gibraltaru i Bermudów; mając na uwadze, 
że wszystkie te działania – choć pozwoliły 
na uzyskanie różnorodnych i cennych 
spostrzeżeń na temat systemów i praktyk 
podatkowych stosowanych w całej UE – 
nie wyjaśniły wszystkich istotnych 
aspektów, w tym utrzymujących się 
niespójności w wypowiedziach 
przewodniczącego Komisji Jeana-
Claude’a Junckera odnoszących się do 
podnoszonej od dawna kwestii tajnej 
strony sprawozdania Kreckégo;
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