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4.7.2016 A8-0223/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BEa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 BEa. tā kā, neraugoties uz TAXE I gala 

ziņojumā prasīto par pretrunām 

Komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude 

Juncker skaidrojumos saistībā ar ilgu 

laiku slēpto Krecké ziņojuma lapu, tika 

nolemts priekšsēdētāju Jean-Claude 

Juncker atkārtoti neuzklausīt; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a atkārtoti pauž savu nostāju, ka 

starptautiskiem uzņēmumiem savās 

bilancēs ir skaidri un saprotami jāatklāj 

katrai dalībvalstij un trešai valstij, kurā tie 

ir reģistrēti, plaša informācija, tostarp 

peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu 

nomaksas, peļņas vai zaudējumu 

nodoklis, darbinieku skaits, veiktās 

darbības; uzsver, ka ir svarīgi šo 

informāciju darīt zināmu sabiedrībai, 

iespējams, centralizēta ES reģistra veidā; 

Or. en 



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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0223/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. pauž nožēlu par to, ka pirmā un otrā 

īpašā komiteja (TAXE 1 un TAXE 2) ir 

atkārtoti pieprasījusi pilnu piekļuvi Rīcības 

kodeksa jautājumu grupas dokumentiem un 

protokoliem, taču tikai ierobežots skaits 

jauno dokumentu ir darīti pieejami 

Parlamenta deputātu apspriedēm aiz 

slēgtām durvīm, un šī piekļuve tika 

saņemta tikai piecus mēnešus pēc TAXE 2 

pilnvaru termiņa sākuma; norāda, ka daži 

no šiem dokumentiem bija jāpublisko, lai 

būtu iespējama publiska uzraudzība un 

varētu sākt politiskas debates par to saturu; 

turklāt norāda, ka Padomes vēlme 

apmierināt šo pieprasījumu joprojām nav 

pietiekama; 

50. pauž nožēlu par to, ka pirmā un otrā 

īpašā komiteja (TAXE 1 un TAXE 2) ir 

atkārtoti pieprasījusi pilnu piekļuvi Rīcības 

kodeksa jautājumu grupas dokumentiem un 

protokoliem, taču tikai ierobežots skaits 

jauno dokumentu ir darīti pieejami 

Parlamenta deputātu apspriedēm aiz 

slēgtām durvīm, un šī piekļuve tika 

saņemta tikai piecus mēnešus pēc TAXE 2 

pilnvaru termiņa sākuma; norāda, ka visi 

šie dokumenti bija jāpublisko, lai būtu 

iespējama publiska uzraudzība un varētu 

sākt politiskas debates par to saturu; turklāt 

norāda, ka Padomes vēlme apmierināt šo 

pieprasījumu joprojām nav pietiekama; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 60.a uzskata, ka pieeja Rīcības kodeksa 

jautājumu grupas sistēmas dokumentiem 

ir apstiprinājusi pieņēmumus, kas 

atklājušies žurnālistu veiktās 

izmeklēšanās saistībā ar Eiropas 

Komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude 

Juncker un Eurogrupas priekšsēdētāja 

Jeroen Dijsselbloem rīcību, lai aizsargātu 

Luksemburgas un Nīderlandes intereses 

un nodokļu privilēģijas; tāpēc uzskata, ka 

viņu rīcībai, lai apkarotu nodokļu 

nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas Eiropas līmenī, nav lielas 

ticamības; 

Or. en 

 

 


