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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0349/5 

Módosítás  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel a luxemburgi hatóságok soha 

nem kifogásolták vagy akadályozták meg 

az ilyen jellegű adóegyezményeket, és 

mivel a Nagyhercegség irányításáért sok 

éven keresztül az Európai Bizottság 

jelenlegi elnöke, Jean-Claude Juncker 

volt felelős; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Módosítás  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ea. mivel a Der Spiegel német magazin 

által szolgáltatott új információk 

rámutattak, hogy Belgium, Luxemburg és 

Hollandia kormánya egyértelmű szerepet 

játszott abban, hogy több éven keresztül 

megakadályozták a magatartási kódexszel 

foglalkozó csoportnak a Benelux országok 

káros adózási rendszerei 

megváltoztatására irányuló kísérleteit; 

mivel egyes tagállamok megtagadták az 

ezekhez a dokumentumokhoz való 

hozzáférést; mivel ebben az időszakban 

Luxemburg miniszterelnöke Jean-Claude 

Juncker volt, Hollandia 

pénzügyminisztere pedig az Eurogroup 

jelenlegi elnöke, Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Módosítás  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel az Európai Unió olyan jelentős 

lépéseket tett a gazdasági integráció felé, 

mint a gazdasági és monetáris unió, 

valamint a bankunió, és mivel az 

adópolitikák uniós szintű, a Szerződés 

keretein belüli koordinációja az európai 

integrációs folyamat elengedhetetlen 

része; 

törölve 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Módosítás  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 4 alcím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A4. ajánlás – Az adómegállapításokkal 

kapcsolatos automatikus információcsere 

minden adómegállapításra történő 

kiterjesztése és bizonyos mértékű 

nyilvánosságra hozatala 

A4. ajánlás – Az adómegállapításokkal 

kapcsolatos automatikus információcsere 

minden adómegállapításra történő 

kiterjesztése és nyilvánosságra hozatala 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Módosítás  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – A4 ajánlás – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– annak biztosítása, hogy a Bizottság teljes 

körű és érdemi szerepet játsszon az 

adómegállapításokkal kapcsolatos kötelező 

információcserében, a tagállamok és a 

Bizottság által hozzáférhető biztonságos, 
az Unióban létrejött valamennyi 

adómegállapítással kapcsolatban 

információkat tartalmazó központi adattár 

létrehozásával. 

 

– annak biztosítása, hogy a Bizottság teljes 

körű és érdemi szerepet játsszon az 

adómegállapításokkal kapcsolatos kötelező 

információcserében, az Unióban létrejött 

valamennyi adómegállapítással 

kapcsolatban információkat tartalmazó, a 

nyilvánosság számára ingyenesen online 

hozzáférhető központi adattár 

létrehozásával. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Módosítás  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – C3 ajánlás – első francia bekezdés – új pont a második pont után 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 o a legsúlyosabb esetekben a működési 

engedély visszavonása. 

Or. en 

 

 


