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Amendamentul  5 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul BEa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 BEa. întrucât, în pofida solicitărilor 

prevăzute în raportul final al TAXE 1 

privind inconsecvențele din declarațiile 

Președintelui Comisiei Jean-Claude 

Juncker cu referire la pagina din raportul 

Krecké care a fost ținută secretă mult 

timp, s-a decis că dl Juncker nu va fi 

audiat din nou; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. își reiterează poziția conform căreia 

întreprinderile multinaționale ar trebui să 

publice într-o manieră clară și 

cuprinzătoare, în bilanțurile lor, pentru 

fiecare stat membru și fiecare țară terță în 

care sunt stabilite, o serie de informații, 

precum profitul sau pierderea înainte de 

impozitare, impozitul pe profit sau pe 

pierdere, numărul de angajați și 

operațiunile desfășurate; subliniază 

importanța punerii acestor informații la 

dispoziția publicului, eventual sub forma 

unui registru central al UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. regretă că, deși prima și a doua sa 

comisie specială (TAXE 1 și TAXE 2) au 

solicitat în repetate rânduri acces complet 

la documentele și procesele-verbale ale 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită, doar un număr limitat de 

documente noi au fost puse la dispoziție 

pentru a fi consultate de deputații în 

Parlamentul European cu ușile închise, iar 

acest lucru s-a reușit abia la cinci luni de la 

începerea mandatului Comisiei TAXE 2;

  subliniază faptul că o parte din 

aceste documente ar fi trebuit să fie făcute 

publice pentru a permite controlul public și 

o dezbatere politică deschisă cu privire la 

conținutul lor; observă, de asemenea, faptul 

că disponibilitatea Consiliului de a 

răspunde acestor solicitări rămâne 

nesatisfăcătoare; 

50. regretă că, deși prima și a doua sa 

comisie specială (TAXE 1 și TAXE 2) au 

solicitat în repetate rânduri acces complet 

la documentele și procesele-verbale ale 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită, doar un număr limitat de 

documente noi au fost puse la dispoziție 

pentru a fi consultate de deputații în 

Parlamentul European cu ușile închise, iar 

acest lucru s-a reușit abia la cinci luni de la 

începerea mandatului Comisiei TAXE 2; 

subliniază faptul că toate aceste documente 

ar fi trebuit să fie făcute publice pentru a 

permite controlul public și o dezbatere 

politică deschisă cu privire la conținutul 

lor; observă, de asemenea, faptul că 

disponibilitatea Consiliului de a răspunde 

acestor solicitări rămâne nesatisfăcătoare; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Marco Valli, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 60 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 60a. consideră că analiza documentelor 

Grupului de lucru pentru codul de 

conduită a confirmat suspiciunile ridicate 

în urma anchetelor jurnalistice cu privire 

la acțiunile președintelui Comisiei 

Europene, Jean-Claude Juncker, și a 

președintelui Eurogrupului, Jeroen 

Dijsselbloem, menite să protejeze 

interesele și privilegiile fiscale ale 

Luxemburgului și Țărilor de Jos; prin 

urmare, nu consideră ca fiind foarte 

credibile acțiunile acestora la nivel 

european de combatere a evaziunii fiscale 

și a evitării obligațiilor fiscale; 

Or. en 

 

 


