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Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение АГ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АГ. като има предвид, че част от 

работата на комисията беше 

възпрепятствана от факта, че редица 

държави членки и Съветът не 

отговориха навреме (вж. приложение 2), 

и в крайна сметка, не предоставиха 

всички поискани документи или просто 

представиха вежливи отговори, едва 

засягащи същината на отправените 

искания; като има предвид, че от общо 

17 поканени МНК (с изключение на 

счетоводни и данъчни консултанти) 

15 се съгласиха да се явят пред 

комисията (вж. приложение 3);  като 

има предвид, че Комисията също не 

оказа пълно съдействие и не изпрати 

всички вътрешни документи и 

неофициална бележки от срещи на 

групата „Кодекс за поведение“, 

предлагайки единствено, поради 

неотстъпчивостта на някои държави 

членки, ограничена процедура на 

консултация; като има предвид, че 

мандатът на комисията трябваше да 

бъде удължен; 

АГ. като има предвид, че част от 

работата на комисията беше 

възпрепятствана от факта, че редица 

държави членки и Съветът не 

отговориха навреме (вж. приложение 2), 

и в крайна сметка, не предоставиха 

всички поискани документи или просто 

представиха вежливи отговори, едва 

засягащи същината на отправените 

искания; като има предвид, че от общо 

17 поканени МНК само четири се 

съгласиха да се явят пред комисията 

през юни и юли 2015 г. при първата 

покана; като има предвид, че още 11 

МНК се съгласиха да се явят пред 

комисията едва след гласуването на 

доклада в комисията TAXE и след 

многократни покани, така че 

трябваше да бъде насрочено ново 

извънредно заседание малко преди 

гласуването в пленарна зала (вж. 

приложение 3); като има предвид, че 

Комисията също не оказа пълно 

съдействие и не изпрати всички 

вътрешни документи и неофициална 

бележки от срещи на групата „Кодекс за 

поведение“, предлагайки единствено, 

поради неотстъпчивостта на някои 

държави членки, ограничена процедура 

на консултация; като има предвид, че 



 

AM\1079216BG.doc  PE571.047v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

мандатът на комисията трябваше да 

бъде удължен; 
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