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4.7.2016 A8-0223/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando BE-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 BE-A. Considerando que, apesar do 

solicitado no relatório final da TAXE I 

sobre as inconsistências que subsistem 

nas declarações proferidas pelo 

Presidente da Comissão, Jean-Claude 

Juncker, a respeito da página durante 

muito tempo mantida secreta do relatório 

Krecké, optámos por não ouvir o 

Presidente Juncker novamente; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Reitera a sua posição, segundo a 

qual as empresas multinacionais devem 

divulgar, de forma clara e compreensível, 

nos seus balanços, por Estado-Membro e 

por país terceiro em que estejam 

estabelecidas, uma série de informações, 

incluindo o lucro ou o prejuízo antes de 

impostos, os impostos sobre lucros ou 

prejuízos, o número de empregados e as 

operações efetuadas; salienta a 

importância de disponibilizar esta 

informação ao público, eventualmente sob 

a forma de um registo central ao nível da 

UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Lamenta que – apesar de as suas 

primeira e segunda comissões especiais 

(TAXE 1 e TAXE 2) terem ambas, em 

repetidas ocasiões, solicitado o acesso total 

aos documentos e atas do Grupo do Código 

de Conduta – apenas tenha sido 

disponibilizado um número limitado de 

novos documentos aos deputados do 

Parlamento Europeu para consulta à porta 

fechada, e somente cinco meses depois do 

início do mandato da Comissão Especial 

TAXE 2; observa que alguns destes 

documentos deveriam ter sido tornados 

públicos para permitir o escrutínio público 

e um debate político aberto sobre o seu 

conteúdo; assinala, além disso, que a 

disponibilidade do Conselho para satisfazer 

esta solicitação continua a ser 

insatisfatória; 

50. Lamenta que – apesar de as suas 

primeira e segunda comissões especiais 

(TAXE 1 e TAXE 2) terem ambas, em 

repetidas ocasiões, solicitado o acesso total 

aos documentos e atas do Grupo do Código 

de Conduta – apenas tenha sido 

disponibilizado um número limitado de 

novos documentos aos deputados do 

Parlamento Europeu para consulta à porta 

fechada, e somente cinco meses depois do 

início do mandato da Comissão Especial 

TAXE 2; observa que todos estes 

documentos deveriam ter sido tornados 

públicos para permitir o escrutínio público 

e um debate político aberto sobre o seu 

conteúdo; assinala, além disso, que a 

disponibilidade do Conselho para satisfazer 

esta solicitação continua a ser 

insatisfatória; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 60-A. Considera que a consulta dos 

documentos do Grupo do Código de 

Conduta confirmou as suspeitas 

levantadas por investigações jornalísticas 

acerca da ação desenvolvida pelo 

Presidente da Comissão Europeia 

Jean-Claude Juncker e pelo presidente do 

Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem na defesa 

dos interesses e dos privilégios fiscais do 

Luxemburgo e dos Países Baixos; 

considera, portanto, pouco credível a sua 

ação de combate à evasão e à elisão 

fiscais a nível europeu; 

Or. en 

 

 


