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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

100. Jisħaq fuq il-fatt li, minkejja stediniet 
ripetuti, 19-il korporazzjoni 
multinazzjonali1 qablu li jidhru quddiem il-
kumitat biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' 
pjanifikazzjoni fiskali internazzjonali, 
minn total ta' 21; jikkunsidra li r-rifjut ta' 
tnejn2 minnhom - uħud pubblikament 
viżibbli ħafna – li jikkooperaw ma' kumitat 
parlamentari hu inaċċettabbli u dannuż 
ħafna għad-dinjità tal-Parlament Ewropew 
u ċ-ċittadini li jirrappreżenta; 
jirrakkomanda, għalhekk, li l-awtoritajiet 
kompetenti tiegħu jikkunsidraw li jċaħħdu 
lil dawn il-kumpaniji mill-aċċess għall-bini 
tal-Parlament u li tingħata kunsiderazzjoni 
serja għat-twaqqif ta' qafas ċar u l-
aġġornament tad-dmirijiet stabbiliti fil-
Kodiċi ta' Kondotta għall-
organizzazzjonijiet inklużi fir-Reġistru tat-
Trasparenza3, f'termini ta' kooperazzjoni 
mal-kumitati tal-Parlament u korpi politiċi 
oħra;

_______________________________

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, 
IKEA, Mc Donald's Corporation, Philip Morris, 
The Walt Disney Company.

100. Jisħaq fuq il-fatt li, minkejja stediniet 
ripetuti, erba' korporazzjonijiet 
multinazzjonali1 biss qablu inizjalment li 
jidhru quddiem il-kumitat biex jiddiskutu 
kwistjonijiet ta' pjanifikazzjoni fiskali 
internazzjonali, minn total ta' 17; 
jikkunsidra li r-rifjut inizjali ta' 13 
minnhom - uħud pubblikament viżibbli 
ħafna – li jikkooperaw ma' kumitat 
parlamentari hu inaċċettabbli u dannuż 
ħafna għad-dinjità tal-Parlament Ewropew 
u ċ-ċittadini li jirrappreżenta; jinnota 
madankollu, li 11-il korporazzjoni 
multinazzjonali2 finalment qablu li jmorru 
fil-kumitat biss wara li r-rapport kien 
ittieħed vot dwaru fil-Kumitat TAXE, u 
ftit qabel il-votazzjoni fil-plenarja, filwaqt 
li żewġ korporazzjonijiet multinazzjonali 
komplew jirrifjutaw; jirrakkomanda, 
għalhekk, li l-awtoritajiet kompetenti 
tiegħu jikkunsidraw li jċaħħdu lil dawn il-
kumpaniji mill-aċċess għall-bini tal-
Parlament u li tingħata kunsiderazzjoni 
serja għat-twaqqif ta' qafas ċar u l-
aġġornament tad-dmirijiet stabbiliti fil-
Kodiċi ta' Kondotta għall-
organizzazzjonijiet inklużi fir-Reġistru tat-
Trasparenza4, f'termini ta' kooperazzjoni 
mal-kumitati tal-Parlament u korpi politiċi 
oħra;
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3Il-Kodiċi ta' Kondotta stabbilit fl-Anness 3 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tal-2014 dwar ir-Reġistru 
tat-Trasparenza.

_______________________________

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 Il-Kodiċi ta' Kondotta stabbilit fl-Anness 3 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tal-2014 dwar ir-Reġistru 
tat-Trasparenza.
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