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Állásfoglalásra irányuló indítvány
100 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

100. hangsúlyozza, hogy többszöri 
meghívás ellenére a 21-ből 19 
multinacionális vállalat1 egyezett bele, 
hogy megjelenjen a bizottság előtt, hogy a 
nemzetközi adótervezési ügyeket 
megvitassa; úgy ítéli meg, hogy két2 – 
köztük néhány jól ismert – vállalat részéről 
egy parlamenti bizottsággal való 
együttműködés elutasítása elfogadhatatlan, 
és komoly kárt okoz az Európai Parlament 
és az általa képviselt polgárok 
méltóságának; ajánlja ezért, hogy az 
illetékes hatóságok vegyék fontolóra e 
vállalatok parlamenti belépőjének 
megvonását, és komolyan mérlegeljék 
egyértelmű szabályrendszer létrehozását és 
az átláthatósági nyilvántartásban szereplő 
szervezetek számára a magatartási 
kódexben megállapított 
kötelezettségeknek3 – a Parlament 
bizottságaival és más politikai testületekkel 
való együttműködés függvényében történő 
– frissítését;

_______________________________

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 

100. hangsúlyozza, hogy többszöri 
meghívás ellenére 17-ből kezdetben 
csupán négy multinacionális vállalat1 
egyezett bele, hogy megjelenjen a bizottság 
előtt, hogy a nemzetközi adótervezési 
ügyeket megvitassa; úgy ítéli meg, hogy 13 
– köztük néhány jól ismert – vállalat 
részéről egy parlamenti bizottsággal való 
együttműködés kezdeti elutasítása 
elfogadhatatlan, és komoly kárt okoz az 
Európai Parlament és az általa képviselt 
polgárok méltóságának; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy 11 multinacionális 
vállalat2 végül beleegyezett, hogy 
megjelenjen a bizottság előtt, de csak azt 
követően, hogy a TAXE bizottság 
szavazott a jelentésről, illetve röviddel a 
plenáris ülés szavazása előtt, két 
multinacionális vállalat3 pedig mindvégig 
elzárkózott a megjelenéstől, ajánlja ezért, 
hogy az illetékes hatóságok vegyék 
fontolóra e vállalatok parlamenti 
belépőjének megvonását, és komolyan 
mérlegeljék egyértelmű szabályrendszer 
létrehozását és az átláthatósági 
nyilvántartásban szereplő szervezetek 
számára a magatartási kódexben 
megállapított kötelezettségeknek4 – a 
Parlament bizottságaival és más politikai 
testületekkel való együttműködés 
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Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3Az átláthatósági nyilvántartásról szóló 2014-es 
intézményközi megállapodás 3. mellékletében 
szereplő magatartási kódex

függvényében történő – frissítését;”
_______________________________

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 Az átláthatósági nyilvántartásról szóló 2014-es 
intézményközi megállapodás 3. mellékletében 
szereplő magatartási kódex
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