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Projekt rezolucji Poprawka 

AD. mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 

korporacji wielonarodowych (nie licząc 

firm audytorskich i firm prowadzących 

doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 

stanąć przed komisją (patrz załącznik III); 

mając na uwadze, że Komisja Europejska 

nie współpracowała w pełni i nie przesłała 

wszystkich dokumentów roboczych i 

nieoficjalnych notatek z posiedzeń 

dotyczących kodeksu postępowania, a 

zaproponowała jedynie – ze względu na 

nieustępliwość niektórych państw 

członkowskich – ograniczoną procedurę 

konsultacji; mając na uwadze, że w 

związku z tym konieczne jest przedłużenie 

mandatu komisji; 

AD. mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 

korporacji wielonarodowych tylko cztery 

zgodziły się stanąć przed komisją podczas 

pierwszego zaproszenia w czerwcu i lipcu 

2015 r.; mając na uwadze, że kolejne 11 

korporacji wielonarodowych zgodziło się 

stanąć przed komisją dopiero po 

przeprowadzeniu głosowania nad 

sprawozdaniem w komisji TAXE i po 

ponownych zaproszeniach, tak że 

konieczne było zwołanie kolejnego 

posiedzenia nadzwyczajnego krótko przed 

głosowaniem na posiedzeniu plenarnym 

(patrz załącznik III); mając na uwadze, że 

Komisja Europejska nie współpracowała w 

pełni i nie przesłała wszystkich 

dokumentów roboczych i nieoficjalnych 

notatek z posiedzeń dotyczących kodeksu 

postępowania, a zaproponowała jedynie – 

ze względu na nieustępliwość niektórych 

państw członkowskich – ograniczoną 
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procedurę konsultacji; mając na uwadze, że 

w związku z tym konieczne jest 

przedłużenie mandatu komisji; 

Or. en 

 


