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Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Realça o facto de, apesar dos 
repetidos convites, de 21 empresas 
multinacionais1 , 19 aceitaram comparecer 
perante a comissão para debater questões 
de planeamento fiscal internacional;  
considera inaceitável a recusa de duas2 
delas - algumas com grande visibilidade 
pública - em colaborarem com a comissão 
e altamente lesiva da dignidade do 
Parlamento Europeu e dos cidadãos por ele 
representados;  recomenda, por 
conseguinte, que as suas autoridades 
competentes ponderem a suspensão do 
acesso dessas empresas às instalações do 
Parlamento e que se pondere seriamente a 
criação de um quadro regulamentar claro, 
assim como o reforço dos deveres previstos 
no Código de Conduta para as 
organizações inscritas no Registo de 
Transparência3, em termos de cooperação 
com as comissões do Parlamento e com 
outras entidades políticas;

_______________________________

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, McDonald’s Corporation, Philip Morris, 
The Walt Disney Company.

100. Realça o facto de, apesar dos 
repetidos convites, de 17 empresas 
multinacionais1, apenas quatro aceitaram 
inicialmente comparecer perante a 
comissão para debater questões de 
planeamento fiscal internacional;  
considera inaceitável a recusa inicial de 13 
delas - algumas com grande visibilidade 
pública - em colaborarem com a comissão 
e altamente lesiva da dignidade do 
Parlamento Europeu e dos cidadãos por ele 
representados;  assinala, no entanto, que 
11 empresas multinacionais2 aceitaram 
finalmente comparecer perante a 
comissão somente depois de o relatório ter 
sido votado na Comissão TAXE e pouco 
tempo antes da votação em sessão 
plenária, tendo duas empresas 
multinacionais 3 persistido na sua recusa; 
recomenda, por conseguinte, que as suas 
autoridades competentes ponderem a 
suspensão do acesso dessas empresas às 
instalações do Parlamento e que se pondere 
seriamente a criação de um quadro 
regulamentar claro, assim como o reforço 
dos deveres previstos no Código de 
Conduta para as organizações inscritas no 
Registo de Transparência4, em termos de 
cooperação com as comissões do 
Parlamento e com outras entidades 
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Código de Conduta constante do anexo 3 do 
Acordo Interinstitucional sobre o Registo de 
Transparência de 2014.

políticas;"

_______________________________

1Airbus, 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 Código de Conduta constante do anexo 3 do 
Acordo Interinstitucional sobre o Registo de 
Transparência de 2014.
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