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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AD. billi xi ħidma tal-kumitat ġiet 

imxekkla mill-fatt li għadd ta' Stati Membri 

u l-Kunsill ma weġbux fi żmien xieraq (ara 

l-Anness 2) u, fl-aħħar mill-aħħar, 

m'għaddewx id-dokumenti kollha mitluba 

jew sempliċiment bagħtu tweġibiet ta' 

korteżija li bilkemm semmew is-sustanza 

tat-talbiet li saru; billi mis-17-il 

korporazzjoni multinazzjonali li ġew 

mistiedna (esklużi d-ditti kontabilistiċi u 

ta' konsulenza fiskali), 15 biss qablu li 

jidhru quddiem il-kumitat (ara l-Anness 3);  

billi lanqas il-Kummissjoni ma kkooperat 

kompletament u ma bagħtitx kull 

dokument tas-seduti u kull nota tal-laqgħat 

informali mil-laqgħat tal-Grupp tal-Kodiċi 

ta' Kondotta, u offriet biss, minħabba l-

intransiġenza ta' xi Stati Membri, 

proċedura ta' konsultazzjoni limitata; billi 

l-perjodu tal-mandat tal-kumitat kellu 

għalhekk jiġi prorogat; 

AD. billi xi ħidma tal-kumitat ġiet 

imxekkla mill-fatt li għadd ta' Stati Membri 

u l-Kunsill ma weġbux fi żmien xieraq (ara 

l-Anness 2) u, fl-aħħar mill-aħħar, 

m'għaddewx id-dokumenti kollha mitluba 

jew sempliċiment bagħtu tweġibiet ta' 

korteżija li bilkemm semmew is-sustanza 

tat-talbiet li saru; billi mis-17-il 

korporazzjoni multinazzjonali li ġew 

mistiedna, erbgħa biss qablu li jidhru 

quddiem il-kumitat f’Ġunju u 

f'Lulju 2015, mal-ewwel stedina; billi 11-

il korporazzjoni multinazzjonali oħra 

qablu li jidhru quddiem il-kumitat biss 

wara li r-rapport ġie vvutat fil-

Kumitat TAXE u wara li kienu sarulhom 

bosta stediniet, tant li kellha tissejjaħ 

laqgħa straordinarja ftit qabel il-

votazzjoni fil-plenarja (ara l-Anness 3); 

billi lanqas il-Kummissjoni ma kkooperat 

kompletament u ma bagħtitx kull 

dokument tas-seduti u kull nota tal-laqgħat 

informali mil-laqgħat tal-Grupp tal-Kodiċi 

ta' Kondotta, u offriet biss, minħabba l-

intransiġenza ta' xi Stati Membri, 

proċedura ta' konsultazzjoni limitata; billi 

l-perjodu tal-mandat tal-kumitat kellu 

għalhekk jiġi prorogat; 
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