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9. 12. 2015 A8-0349/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že lucemburské 

orgány tento typ daňového ujednání nikdy 

nezpochybnily, ani mu neoponovaly a že 

za tyto záležitosti ve velkovévodství po 

mnoho let nesl zodpovědnost současný 

předseda Komise Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že nové skutečnosti, 

které poskytl německý časopis Der 

Spiegel, upozornily na to, že belgická, 

lucemburská a nizozemská vláda po dobu 

několika let jednoznačně blokovaly 

jakékoli pokusy Skupiny pro kodex 

chování o změnu škodlivých daňových 

režimů zemí Beneluxu; vzhledem k tomu, 

že některé členské státy odmítly 

poskytnout k těmto dokumentům přístup; 

vzhledem k tomu, že v té době byl 

lucemburským předsedou vlády Jean-

Claude Juncker a že nizozemským 

ministrem financí byl současný předseda 

Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie 

učinila zásadní kroky k ekonomické 

integraci, kterými jsou hospodářská 

a měnová unie a bankovní unie, a že 

nezbytnou součástí tohoto integračního 

procesu je i koordinace daňových politik 

v mezích Smlouvy; 

vypouští se 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – podnadpis 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Doporučení A4. Rozšíření automatické 

výměny informací o daňových 

rozhodnutích na všechna daňová 

rozhodnutí a jejich částečné zveřejňování 

Doporučení A4. Rozšíření automatické 

výměny informací o daňových 

rozhodnutích na všechna daňová 

rozhodnutí a jejich zveřejňování 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení A4 – odrážka 4  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

se zajistilo, že Komise bude hrát 

plnohodnotnou a smysluplnou úlohu při 

povinné výměně informací o daňových 

rozhodnutích, a to vytvořením bezpečného 

centrálního rejstříku, který bude přístupný 

členským státům a Komisi a bude 
obsahovat informace o všech daňových 

rozhodnutích přijatých v Unii 

se zajistilo, že Komise bude hrát 

plnohodnotnou a smysluplnou úlohu při 

povinné výměně informací o daňových 

rozhodnutích, a to vytvořením veřejného 

centrálního rejstříku, který bude obsahovat 

informace o všech daňových rozhodnutích 

přijatých v Unii a bude veřejnosti 

bezplatně přístupny na internetu; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení C3 – odrážka 1 – nový bod za druhým bodem 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 o v nejvážnějších případech odejmutí 

oprávnění k podnikání; 

Or. en 

 

 


