
AM\1079213BG.doc PE571.047v01-00

BG Единство в многообразието BG

18.11.2015 A8-0317/2/REV

Изменение 2
Елиза Ферейра
от името на групата S&D
Силви Гулар
от името на групата ALDE

Доклад A8-0317/2015
Елиза Ферейра, Михаел Тойрер
Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
2015/2066(INI)

Предложение за резолюция
Параграф 100

Предложение за резолюция Изменение

100. подчертава факта, че въпреки 
няколкократните покани 19 от общо 21 
МНК1 са се съгласили да се явят пред 
комисията за обсъждане на въпроси, 
свързани с международното данъчно 
планиране; счита, че отказът на две2  
от тях – някои от които с голяма 
публична видимост – да окажат 
сътрудничество на парламентарната 
комисия е неприемлив и нанася вреда на 
достойнството на Европейския 
парламент и на гражданите, които той 
представлява; поради това препоръчва 
неговите компетентни органи да 
разгледат възможността да лишат тези 
дружества от достъп до сградите на 
Парламента, както и да се помисли 
сериозно за установяване на ясна рамка 
и за уточняване на задълженията, 
определени в Кодекса за поведение за 
организациите, включени в регистъра за 
прозрачност3, по отношение на 
сътрудничеството с парламентарните 
комисии и други политически органи;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst &Young, Deloitte, PwC, Amazon, Anheuser-
Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola 
Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, 

100. подчертава факта, че въпреки 
няколкократните покани първоначално 
само четири от общо 17 МНК1 са се 
съгласили да се явят пред комисията за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
международното данъчно планиране; 
счита, че първоначалният отказ на 132  
от тях – някои от които с голяма 
публична видимост – да окажат 
сътрудничество на парламентарната 
комисия е неприемлив и нанася вреда на 
достойнството на Европейския 
парламент и на гражданите, които той 
представлява; все пак отбелязва, че 11 
МНК2 накрая се съгласиха да се явят в 
комисията, но чак след гласуването 
на доклада в комисията TAXE и малко 
преди гласуването в пленарна зала, а 
две МНК3 продължават да отказват 
да се явят; поради това препоръчва 
неговите компетентни органи да 
разгледат възможността да лишат тези 
дружества от достъп до сградите на 
Парламента, както и да се помисли 
сериозно за установяване на ясна рамка 
и за уточняване на задълженията, 
определени в Кодекса за поведение за 
организациите, включени в регистъра за 
прозрачност4, по отношение на 
сътрудничеството с парламентарните 
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IKEA, McDonald’s Corporation, Philip Morris, 
The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Кодекс за поведение, определен в приложение 
3 към Междуинституционалното споразумение 
относно регистъра за прозрачност от 2014 г.

комисии и други политически органи;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, 
HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
4 Кодекс за поведение, определен в приложение 
3 към Междуинституционалното споразумение 
относно регистъра за прозрачност от 2014 г.

Or. en


