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Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AD 

 

Proposta de resolução Alteração 

AD. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas (excluindo as 

empresas de auditoria e de 

aconselhamento fiscal), 15 aceitaram 

comparecer perante a comissão (ver o 

anexo 3); que a Comissão também não 

cooperou plenamente, pois não enviou 

todos os documentos de sessão e notas de 

reuniões informais das reuniões do Código 

de Conduta, tendo oferecido apenas 

perante a intransigência de alguns Estados-

Membros, um processo de consulta 

limitado; e que, por conseguinte, o 

mandato da comissão teve de ser alargado; 

 

A-D. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas, apenas quatro 

aceitaram comparecer perante a comissão 

em junho e julho de 2015, na sequência 

do primeiro convite; que mais 11 

empresas multinacionais aceitaram 

comparecer perante a comissão somente 

depois de o relatório ter sido votado na 

Comissão TAXE e após repetidos 

convites, o que tornou necessário realizar 

uma nova reunião extraordinária pouco 

tempo antes da votação em sessão 

plenária (ver o anexo 3); que a Comissão 

também não cooperou plenamente, pois 

não enviou todos os documentos de sessão 

e notas de reuniões informais das reuniões 

do Código de Conduta, tendo oferecido 

apenas perante a intransigência de alguns 

Estados-Membros, um processo de 

consulta limitado; e que, por conseguinte, o 

mandato da comissão teve de ser alargado; 
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