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4.7.2016 A8-0223/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Prawo podatkowe i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw BE a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 BEa. mając na uwadze, że pomimo 

wniosku zawartego w sprawozdaniu 

końcowym TAXE I w odniesieniu do 

niespójności w wypowiedziach 

przewodniczącego Komisji Jeana-

Claude’a Junckera dotyczących 

ukrywanej przez długi czas strony ze 

sprawozdania Kreckégo, zadecydowano, 

aby ponownie nie przesłuchiwać 

przewodniczącego Junckera; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Prawo podatkowe i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. ponownie podkreśla własne 

stanowisko, według którego spółki 

międzynarodowe powinny w jasny i 

zrozumiały sposób publikować w swoich 

sprawozdaniach finansowych, w podziale 

na poszczególne państwa członkowskie i 

państwa trzecie, w których są 

zarejestrowane, szereg informacji takich 

jak zyski lub straty przed 

opodatkowaniem, podatek od zysków lub 

strat, liczba pracowników oraz wykonane 

działania; podkreśla, jak ważne jest 

upublicznianie tych informacji, 

ewentualnie w formie centralnego rejestru 

na szczeblu unijnym; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Prawo podatkowe i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. wyraża ubolewanie, że pomimo 

ponawianych przy różnych okazjach przez 

zarówno pierwszą, jak i drugą Komisję 

Specjalną (TAXE 1 and TAXE 2) żądań 

pełnego dostępu do dokumentów i 

protokołów Grupy ds. Kodeksu 

Postępowania, posłom do Parlamentu 

Europejskiego udostępniono do wglądu 

przy drzwiach zamkniętych jedynie 

ograniczoną liczbę nowych dokumentów, a 

i to osiągnięto dopiero po pięciu 

miesiącach mandatu TAXE2; zauważa, że 

niektóre z tych dokumentów powinny 

zostać podane do wiadomości publicznej w 

celu umożliwienia kontroli publicznej i 

otwartej debaty politycznej na temat treści 

tych dokumentów; odnotowuje ponadto, że 

gotowość Rady do zaspokojenia tego 

żądania pozostaje niezadowalająca; 

50. wyraża ubolewanie, że pomimo 

ponawianych przy różnych okazjach przez 

zarówno pierwszą, jak i drugą Komisję 

Specjalną (TAXE 1 and TAXE 2) żądań 

pełnego dostępu do dokumentów i 

protokołów Grupy ds. Kodeksu 

Postępowania, posłom do Parlamentu 

Europejskiego udostępniono do wglądu 

przy drzwiach zamkniętych jedynie 

ograniczoną liczbę nowych dokumentów, a 

i to osiągnięto dopiero po pięciu 

miesiącach mandatu TAXE2; zauważa, że 

wszystkie wspomniane dokumenty 
powinny zostać podane do wiadomości 

publicznej w celu umożliwienia kontroli 

publicznej i otwartej debaty politycznej na 

temat treści tych dokumentów; odnotowuje 

ponadto, że gotowość Rady do 

zaspokojenia tego żądania pozostaje 

niezadowalająca; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Prawo podatkowe i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 60a. uważa, że kontrola dokumentów 

Grupy ds. Kodeksu Postępowania 

potwierdziła przypuszczenia wynikające z 

dochodzeń dziennikarskich co do działań 

prowadzonych przez przewodniczącego 

Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a 

Junckera i przewodniczącego Eurogrupy 

Jeroena Dijsselbloema w celu ochrony 

interesów i przywilejów podatkowych 

Luksemburga i Holandii; uznaje więc za 

mało wiarygodne ich działania na rzecz 

zwalczania unikania opodatkowania i 

uchylania się od opodatkowania na 

szczeblu europejskim; 

Or. en 

 

 


