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Comunicado de imprensa - 05-04-2017
Comissão PANA

Declaração do presidente da comissão de inquérito PANA
do Parlamento Europeu sobre nomes avançados pela
imprensa portuguesa para eventual audição

O presidente da Comissão de Inquérito ao Branqueamento de
Capitais e à Elisão e Evasão Fiscais (PANA) do Parlamento Europeu,
Werner Langen, esclareceu hoje as notícias publicadas na imprensa
portuguesa sobre a eventual audição de personalidades políticas e
ligadas ao futebol durante uma suposta delegação a Portugal ou em
reuniões da comissão de inquérito.

“É com surpresa que leio os nomes de políticos portugueses, como o ex-
primeiro ministro José Sócrates e o antigo vice-primeiro-ministro Paulo
Portas, e de outras personalidades, como o agente do jogador de futebol
Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, que foram supostamente convidados
para participar nos trabalhos da nossa comissão de inquérito”, afirmou.

“Gostaria de sublinhar que a decisão de visitar Portugal para uma missão
de apuramento de factos ainda não foi tomada. Da mesma forma, ainda
não foi tomada uma decisão por parte dos coordenadores dos grupos
políticos sobre a lista de pessoas com quem esta missão irá encontrar-se
ou mesmo sobre uma futura audição sobre o “Football leaks”, em Bruxelas
ou em Estrasburgo”, acrescentou o eurodeputado alemão do PPE.

“Todos os nomes que estão a circular neste momento, sejam de políticos
ou de pessoas ligadas ao mundo do desporto, são prematuros”, concluiu.
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