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Propunerea de rezoluție Amendamentul

100. subliniază faptul că, în ciuda 
invitațiilor repetate, 19 companii 
multinaționale1 dintr-un total de 21 au fost 
de acord să se prezinte în fața comisiei 
pentru a discuta chestiuni de planificare 
fiscală internațională; este de părere că 
refuzul a două2 dintre ele – unele cu un 
grad ridicat de vizibilitate publică – de a 
coopera cu o comisie parlamentară este 
inacceptabil și aduce atingere într-o măsură 
ridicată demnității Parlamentului European 
și a cetățenilor pe care acesta îi reprezintă; 
recomandă, prin urmare, ca autoritățile sale 
competente să ia în considerare privarea 
acestor companii de accesul lor în incinta 
Parlamentului și să se ia serios în 
considerare stabilirea unui cadru clar și 
actualizarea responsabilităților stabilite în 
Codul de conduită pentru organizațiile 
incluse în registrul de transparență3, în 
ceea ce privește cooperarea cu comisiile 
Parlamentului și alte organisme politice;

_______________________________

1Airbus, 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. subliniază faptul că, în ciuda 
invitațiilor repetate, doar patru companii 
multinaționale1 dintr-un total de 17 au fost 
de acord inițial să se prezinte în fața 
comisiei pentru a discuta chestiuni de 
planificare fiscală internațională; este de 
părere că refuzul inițial a 13 dintre ele – 
unele cu un grad ridicat de vizibilitate 
publică – de a coopera cu o comisie 
parlamentară este inacceptabil și aduce 
atingere într-o măsură ridicată demnității 
Parlamentului European și a cetățenilor pe 
care acesta îi reprezintă; ia act totuși de 
faptul că 11 companii multinaționale au 
fost de acord, în final, să se prezinte în 
fața comisiei doar după ce raportul a fost 
votat în cadrul Comisiei TAXE și cu scurt 
timp înainte de votul în plen, în timp ce 
două companii multinaționale au persistat 
în refuzul lor; recomandă, prin urmare, ca 
autoritățile sale competente să ia în 
considerare privarea acestor companii de 
accesul lor în incinta Parlamentului și să se 
ia serios în considerare stabilirea unui 
cadru clar și actualizarea responsabilităților 
stabilite în Codul de conduită pentru 
organizațiile incluse în registrul de 
transparență4, în ceea ce privește 
cooperarea cu comisiile Parlamentului și 
alte organisme politice;
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.

3 Codul de conduită stabilit în anexa III la Acordul 
interinstituțional privind registrul de transparență 
din 2014.

_______________________________

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 Codul de conduită stabilit în anexa III la Acordul 
interinstituțional privind registrul de transparență 
din 2014.
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