
 

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

RO Unită în diversitate RO 

18.11.2015 A8-0317/1 

Amendamentul  1 

Elisa Ferreira 

în numele Grupului S&D 

Sylvie Goulard 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare 

2015/2066(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AD 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 

fost îngreunată de faptul că unele state 

membre precum și Consiliul nu au răspuns 

în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 

din urmă, nu au trimis toate documentele 

solicitate sau doar au trimis răspunsuri 

formale, fără a adresa cererile formulate în 

profunzime; întrucât, dintre cele 17 

companii multinaționale invitate 

(exceptând întreprinderile de contabilitate 

și cele de consultanță fiscală), 15 au fost 

de acord să compară în fața comisiei (a se 

vedea anexa 3); întrucât Comisia nu a 

cooperat pe deplin și nu a trimis toate 

documentele de ședință și notele informale 

ale reuniunilor privind Codul de conduită 

și a oferit doar o procedură de consultare 

limitată, din cauza presiunii unor state 

membre; întrucât, prin urmare, mandatul 

comisiei a trebuit să fie prelungit; 

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 

fost îngreunată de faptul că unele state 

membre precum și Consiliul nu au răspuns 

în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 

din urmă, nu au trimis toate documentele 

solicitate sau au trimis doar răspunsuri 

formale, fără a adresa cererile formulate în 

profunzime; întrucât, dintre cele 17 

companii multinaționale invitate, doar 

patru au fost de acord să compară în fața 

comisiei în iunie și iulie 2015, după 

adresarea primei invitații; întrucât alte 11 

companii multinaționale au fost de acord 

să compară în fața comisiei doar după 

votarea raportului în cadrul Comisiei 

TAXE și după trimiterea mai multor 

invitații, astfel încât a trebuit să fie 

organizată o nouă reuniune 

extraordinară cu scurt timp înaintea 

votului în plen (a se vedea anexa 3); 

întrucât Comisia nu a cooperat pe deplin și 

nu a trimis toate documentele de ședință și 

notele informale ale reuniunilor privind 

Codul de conduită și a oferit doar o 

procedură de consultare limitată, din cauza 

presiunii unor state membre; întrucât, prin 

urmare, mandatul comisiei a trebuit să fie 

prelungit; 
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