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9.12.2015 A8-0349/5 

Изменение  5 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Вa. като има предвид, че 

люксембургските органи никога не са 

оспорвали и не са се 

противопоставяли на подобни 

данъчни споразумения и като има 

предвид, че в продължение на дълги 

години настоящият председател на 

Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер управляваше Великото 

херцогство; 

Or. en 
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Изменение  6 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Дa. като има предвид, че нови 

аспекти, представени от 

германското сп. „Шпигел“, изтъкват 

очевидната роля, която са 

изпълнявали правителствата на 

Белгия, Люксембург и Холандия с цел 

блокиране в продължение на няколко 

години на всеки опит от страна на 

групата „Кодекс за поведение“ да 

промени вредните данъчни схеми на 

държавите от Бенелюкс; като има 

предвид, че някои държави членки 

отказаха да предоставят достъп до 

тези документи; като има предвид, че 

през този период министър-

председател на Люксембург беше 

Жан-Клод Юнкер, а министър на 

финансите на Нидерландия беше 

настоящият председател на 

Еврогрупата Йерун Дейселблум; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

Европейският съюз предприе 

съществени стъпки по пътя на 

икономическата интеграция, като 

например Икономическия и паричен 

съюз, както и банковия съюз, и че 

координирането на равнището на 

Съюза на данъчните политики в 

рамките на Договора е неразделна 

част от процеса на интеграция; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  8 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – подзаглавие 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Препоръка А4. Автоматичният обмен на 

информация относно данъчните 

становища да бъде разширен, за да 

обхване всички данъчни становища и до 

известна степен да се оповестява 

публично 

Препоръка А4. Автоматичният обмен на 

информация относно данъчните 

становища да бъде разширен, за да 

обхване всички данъчни становища, и 

да се оповестява публично 

Or. en 



 

AM\1081256BG.doc  PE573.386v01-00 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  9 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – Препоръка А4 – тире 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като се гарантира, че Комисията играе 

пълноценна и значима роля по 

отношение на задължителния обмен на 

информация относно данъчните 

постановления чрез създаването на 

защитен централен регистър, 

достъпен за държавите членки и за 

Комисията, относно всички данъчни 

постановления, договорени в рамките на 

Съюза; 

 

– като се гарантира, че Комисията играе 

пълноценна и значима роля по 

отношение на задължителния обмен на 

информация относно данъчните 

постановления чрез създаването на 

публичен централен регистър относно 

всички данъчни постановления, 

договорени в рамките на Съюза, който 

е публично и безплатно достъпен 

онлайн; 

 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0349/2015 

Анелизе Додс, Лудек Нидермайер 

Осигуряване на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни 

политики в Съюза 

2015/2010(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – Препоръка В3 – първо тире – нова подточка след втора точка 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 o в най-тежките случаи – отмяна на 

лиценза за стопанска дейност. 

Or. en 

 

 


