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9.12.2015 A8-0349/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker luksemburške oblasti niso nikoli 

izpodbijale tovrstnega dogovora o 

obdavčitvi ali mu nasprotovale in ker je 

bil sedanji predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker dolga leta 

odgovoren za Veliko vojvodstvo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker novi elementi, objavljeni v nemški 

reviji Der Spiegel, osvetljujejo jasno vlogo 

belgijske, luksemburške in nizozemske 

vlade pri večletnem preprečevanju vseh 

poskusov Skupine za kodeks ravnanja, da 

bi spremenila škodljive davčne sheme 

držav Beneluksa; ker nekatere države 

članice niso dovolile dostopa do teh 

dokumentov; ker je bil v tem obdobju 

predsednik luksemburške vlade Jean-

Claude Juncker, finančni minister 

Nizozemske pa sedanji predsednik 

Euroskupine Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je Evropska unija dosegla velik 

napredek pri gospodarskem povezovanju, 

med drugim z ustanovitvijo ekonomske in 

monetarne unije ter bančne unije, 

usklajevanje davčnih politik na ravni 

Unije v okviru Pogodbe pa je neločljiv del 

procesa povezovanja; 

črtano 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – podrazdelek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Priporočilo A4. Avtomatična izmenjava 

podatkov o davčnih stališčih, ki naj bi se 

razširjeno uporabljala za vsa davčna 

stališča, podatki pa bi se deloma objavili 

Priporočilo A4. Avtomatična izmenjava 

podatkov o davčnih stališčih, ki naj bi se 

razširjeno uporabljala za vsa davčna 

stališča, podatki pa bi se objavili 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.12.2015 A8-0349/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – priporočilo A4 – alineja 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

zagotovitvijo, da bo Komisija prevzela 

popolno in smiselno vlogo pri obvezni 

izmenjavi podatkov o davčnih stališčih z 

oblikovanjem varnega osrednjega imenika 

o vseh sklenjenih davčnih stališčih v Uniji, 

do katerega bodo lahko dostopale države 

članice in Komisija;

 

zagotovitvijo, da bo Komisija prevzela 

popolno in smiselno vlogo pri obvezni 

izmenjavi podatkov o davčnih stališčih z 

oblikovanjem javnega osrednjega imenika 

o vseh sklenjenih davčnih stališčih v Uniji, 

ki bo brezplačno javno dostopen na 

spletu;

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – priporočilo C3 – prva alineja – nova točka za drugo točko 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 odvzem poslovnih licenc v najhujših 

primerih. 

Or. en 

 

 


