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Pakeitimas 5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BE a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 BEa. kadangi, nepaisant TAXE 1 

komiteto galutinėje ataskaitoje išdėstytų 

reikalavimų, susijusių su prieštaringai 

vertinamais Komisijos pirmininko Jeano-

Claudo Junckerio pareiškimais dėl ilgą 

laiką slėpto J. Krecké ataskaitos puslapio, 

nuspręsta pirmininko J.-C. Junckerio 

daugiau neapklausti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. dar kartą primena savo poziciją, kuria 

remdamosi tarptautinės bendrovės savo 

ataskaitose kiekvienai valstybei narei ir 

trečiajai šaliai, kurioje jos įsikūrusios, 

turėtų viešai, aiškiai ir suprantamai 

skelbti įvairią informaciją, įskaitant pelną 

ar nuostolius prieš įtraukiant mokesčių 

sąnaudas, pelno ar nuostolių 

apmokestinimą, darbuotojų skaičių ir 

vykdytas operacijas; pabrėžia, jog svarbu, 

kad ši informacija būtų prieinama 

visuomenei, galbūt kaip centrinis ES 

registras; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Pakeitimas 7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. apgailestauja, kad, nors ir pirmasis, ir 

antrasis specialieji Parlamento komitetai 

(TAXE 1 ir TAXE 2) ne kartą prašė 

suteikti visapusišką prieigą prie Elgesio 

kodekso grupės dokumentų ir protokolų, 

pateikta vos keletas naujų dokumentų, su 

kuriais EP nariai galėjo susipažinti in 

camera, ir kad į prašymą buvo atsižvelgta 

tik praėjus penkiems mėnesiams nuo 

TAXE 2 įgaliojimų pradžios; pažymi, kad 

kai kurie iš šių dokumentų turėjo būti 

paskelbti, kad su visuomenė galėtų su jais 

susipažinti ir būtų surengta atvira politinė 

diskusija dėl jų turinio; taip pat pažymi, 

kad tai, kaip Taryba vykdo šį prašymą, 

nėra patenkinama; 

50. apgailestauja, kad, nors ir pirmasis, ir 

antrasis specialieji Parlamento komitetai 

(TAXE 1 ir TAXE 2) ne kartą prašė 

suteikti visapusišką prieigą prie Elgesio 

kodekso grupės dokumentų ir protokolų, 

pateikta vos keletas naujų dokumentų, su 

kuriais EP nariai galėjo susipažinti 

uždarame posėdyje, ir kad į prašymą buvo 

atsižvelgta tik praėjus penkiems 

mėnesiams nuo TAXE 2 komiteto 

įgaliojimų pradžios; pažymi, kad visi šie 

dokumentai turėjo būti paskelbti, kad su 

visuomenė galėtų su jais susipažinti ir būtų 

surengta atvira politinė diskusija dėl jų 

turinio; taip pat pažymi, kad Tarybos 

nepasirengimas vykdyti šį prašymą yra 

nepatenkinamas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Pakeitimas 8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 60a. mano, kad patikrinus Elgesio 

kodekso grupės dokumentus pasitvirtino 

žurnalistinių tyrimų prielaidos dėl 

Europos Komisijos pirmininko Jeano-

Claude’o Junckerio ir Euro grupės 

pirmininko Jeroeno Dijsselbloemo 

veiksmų, kuriais jie siekė apsaugoti 

Liuksemburgo ir Nyderlandų interesus 

bei mokestines lengvatas; todėl mano, kad 

mažai tikėtina, jog jie skirs dėmesio kovai 

su mokesčių vengimu ir slėpimu Europos 

Sąjungos lygmeniu; 

Or. en 

 

 


