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Predlog spremembe  1 

Elisa Ferreira 

v imenu skupine S&D 

Sylvie Goulard 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AD 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, 

da se številne države članice in Svet niso 

pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 

posredovali zahtevane dokumentacije ali 

pa so posredovali le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij (med katera niso 

vključena računovodska podjetja in 

podjetja za davčno svetovanje) privolilo v 
predstavitev pred odborom (glej Prilogo 3); 

ker tudi Komisija ni v celoti sodelovala in 

ni poslala vseh sejnih dokumentov in 

zapisnikov z neformalnih srečanj skupine 

za kodeks ravnanja, temveč je zaradi 

nepopustljivosti nekaterih držav članic 

omogočila samo delno seznanitev z njimi; 

ker je bilo treba zato podaljšati mandat 

odbora; 

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, 

da se številne države članice in Svet niso 

pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 

posredovali zahtevane dokumentacije ali 

pa so posredovali le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker so le štiri od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij privolila v 

predstavitev pred odborom na prvo 

povabilo junija in julija 2015; ker je še 11 

multinacionalnih podjetij pristalo na 
predstavitev pred odborom šele po 

glasovanju o poročilu v odboru TAXE in 

po več ponovnih vabilih, tako da je bilo 

treba organizirati izredno sejo tik pred 

glasovanjem na plenarnem zasedanju 
(glej Prilogo 3); ker tudi Komisija ni v 

celoti sodelovala in ni poslala vseh sejnih 

dokumentov in zapisnikov z neformalnih 

srečanj skupine za kodeks ravnanja, 

temveč je zaradi nepopustljivosti nekaterih 

držav članic omogočila samo delno 

seznanitev z njimi; ker je bilo treba zato 

podaljšati mandat odbora; 

Or. en 

 

 


