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Изменение  5 

Марко Дзани, Марко Вали, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение БД а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 БДа. като има предвид, че въпреки 

искането в окончателния доклад на 

TAXE I във връзка с 

несъответствията в декларациите 

на председателя на Комисията Жан-

Клод Юнкер по отношение на 

останалата дълго време поверителна 

страница на доклада КРЕКЕ беше 

решено да няма ново изслушване на г-н 

Юнкер; 

Or. en 



 

AM\1100076BG.doc  PE585.332v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2016 A8-0223/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. отново изразява своята позиция, 

че мултинационалните предприятия 

следва да оповестяват по ясен и 

разбираем начин в своите счетоводни 

баланси, по държава членка и по 

трета държава, в която са 

установени, набор от информация, 

включително резултат от 

дейността преди данъчно облагане, 

данък върху печалба или загуба, брой 

на служителите, притежавани 

активи; подчертава значението на 

предоставянето на тази информация 

на обществеността, евентуално под 

формата на централен регистър на 

ЕС; 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. изразява съжаление, че въпреки 

факта, че неговата първа и втора 

специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) 

многократно поискаха пълен достъп до 

документите и протоколите на групата 

„Кодекс за поведение“, на разположение 

на членовете на Европейския парламент 

бяха предоставени само ограничен брой 

нови документи за консултации при 

закрити врата, както и че това се 

реализира едва пет месеца след 

началото на мандата на TAXE 2; 

отбелязва, че някои от тези документи 

трябваше да бъдат оповестени, за да 

позволят обществен контрол и открито 

политическо разискване относно 

тяхното съдържание; освен това 

отбелязва, че Съветът не показва в 

задоволителна степен желание да 

удовлетвори това искане; 

50. изразява съжаление, че въпреки 

факта, че неговата първа и втора 

специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) 

многократно поискаха пълен достъп до 

документите и протоколите на групата 

„Кодекс за поведение“, на разположение 

на членовете на Европейския парламент 

бяха предоставени само ограничен брой 

нови документи за консултации при 

закрити врата, както и че това се 

реализира едва пет месеца след 

началото на мандата на TAXE 2; 

отбелязва, че всички тези документи 

трябваше да бъдат оповестени, за да 

позволят обществен контрол и открито 

политическо разискване относно 

тяхното съдържание; освен това 

отбелязва, че Съветът не показва в 

задоволителна степен желание да 

удовлетвори това искане; 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 60a. счита, че проверката на 

документите на групата „Кодекс за 

поведение“ потвърди подозренията, 

възникнали от разследвания на 

журналисти във връзка с действията, 

предприети от председателя на 

Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер и  председателя на 

Еврогрупата Йерун Дейселблум за 

защита на интересите и данъчните 

привилегии на Люксембург и 

Нидерландия; по тази причина не 

счита за много надеждни техните 

действия за борба с отклонението от 

данъчно облагане и избягването на 

данъци на европейско равнище; 

Or. en 

 

 


