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Amendamentul  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât autoritățile din Luxemburg 

nu au pus niciodată sub semnul întrebării 

acest tip de acord fiscal și nici nu s-au 

opus acestuia și întrucât, timp de mulți 

ani, actualul președinte al Comisiei, Jean-

Claude Juncker, s-a aflat la conducerea 

Marelui Ducat; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât elemente noi furnizate de 

revista germană „Der Spiegel” au 

evidențiat rolul clar jucat de guvernele 

Belgiei, Luxemburgului și Țărilor de Jos 

în blocarea, timp de mai mulți ani, a 

oricărei încercări a Grupului de lucru 

pentru codul de conduită de a modifica 

regimurile fiscale dăunătoare ale țărilor 

Benelux; întrucât anumite state membre 

au refuzat să permită accesul la aceste 

documente; întrucât, în acea perioadă, 

prim-ministru al Luxemburgului era 

Jean-Claude Juncker, iar ministru de 

Finanțe al Țărilor de Jos era actualul 

președinte al Eurogrupului, Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât Uniunea Europeană a făcut 

pași importanți către o integrare 

economică, acest lucru reflectându-se în 

uniunea economică și monetară și în 

uniunea bancară, iar o coordonare la 

nivelul Uniunii a politicilor fiscale în 

limitele stabilite de tratat reprezintă o 

componentă indispensabilă a procesului 

de integrare; 

eliminat 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă – subtitlul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Recomandarea A4. Schimbul automat de 

informații privind deciziile fiscale ar trebui 

să fie extins la toate deciziile fiscale și 

aceste informații ar trebui, într-o anumită 

măsură, să fie făcute publice 

Recomandarea A4. Schimbul automat de 

informații privind deciziile fiscale ar trebui 

să fie extins la toate deciziile fiscale și 

aceste informații ar trebui să fie făcute 

publice 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă – Recomandarea A4 – a patra liniuță 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

asigurarea participării depline a Comisiei 

și a contribuției importante a acesteia la 

schimbul obligatoriu de informații privind 

deciziile fiscale prin crearea unui registru 

central securizat accesibil statelor membre 

și Comisiei ce cuprinde toate deciziile 

fiscale convenite în Uniune; 

 

asigurarea participării depline a Comisiei 

și a contribuției importante a acesteia la 

schimbul obligatoriu de informații privind 

deciziile fiscale prin crearea unui registru 

central public ce cuprinde toate deciziile 

fiscale convenite în Uniune, gratuit și 

accesibil publicului online ; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a 

societăților 

2015/2010(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă – Recomandarea C3 – prima liniuță – punct nou după al doilea punct 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 o în cele mai serioase cazuri, retragerea 

autorizației de funcționare. 

Or. en 

 

 


