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100. pabrėžia, kad, nepaisant nuolatinių 
raginimų, 191 (iš 21) daugiašalių 
korporacijų sutiko atsiųsti savo atstovus į 
komiteto posėdį ir aptarti tarptautinio 
mokesčių planavimo reikalus; mano, kad 
tai, jog dvi2 iš jų (kai kurios gerai žinomos 
visuomenėje) atsisakė bendradarbiauti, 
nepriimtina ir labai kenkia Europos 
Parlamento ir piliečių, kuriems jis 
atstovauja, orumui; todėl rekomenduoja, 
kad Parlamento kompetentingi organai 
apsvarstytų galimybę nebesuteikti 
atitinkamoms įmonėms leidimo patekti į 
Parlamento patalpas, ir rimtai apsvarstyti 
galimybę nustatyti aiškias taisykles ir 
griežtinti prievoles, nustatytas į skaidrumo 
registrą3 įtrauktų organizacijų elgesio 
kodekse, bendradarbiavimo su Parlamento 
komitetais ir kitais politiniais organais 
atžvilgiu;

_______________________________

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. pabrėžia, kad, nepaisant nuolatinių 
raginimų, tik keturios1 (iš 17) daugiašalės 
korporacijos sutiko atsiųsti savo atstovus į 
komiteto posėdį ir aptarti tarptautinio 
mokesčių planavimo reikalus; mano, kad 
tai, jog pradžioje 13 iš jų (kai kurios gerai 
žinomos visuomenėje) atsisakė 
bendradarbiauti su Parlamento komitetu, 
nepriimtina ir labai kenkia Europos 
Parlamento ir piliečių, kuriems jis 
atstovauja, orumui; vis dėlto pažymi, kad 
11 daugiašalių korporacijų2 galiausiai 
sutiko atvykti į komitetą tik TAXE 
komitetui balsavus dėl pranešimo ir likus 
nedaug laiko iki balsavimo plenariniame 
posėdyje, o dvi daugiašalės korporacijos3 
taip ir nesutiko atvykti; todėl 
rekomenduoja, kad Parlamento 
kompetentingi organai apsvarstytų 
galimybę nebesuteikti toms įmonėms 
leidimo patekti į Parlamento patalpas, ir 
rimtai apsvarstyti galimybę nustatyti 
aiškias taisykles ir griežtinti prievoles, 
nustatytas į skaidrumo registrą4 įtrauktų 
organizacijų elgesio kodekse, 
bendradarbiavimo su Parlamento 
komitetais ir kitais politiniais organais 
atžvilgiu;

_______________________________
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2 „Fiat Chrysler Automobiles“, „Walmart“.
3 2014 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo 
registro III priede išdėstytas elgesio kodeksas.

1 „Airbus“, „BNP Paribas“, „SSE plc“ ir „Total 
S.A.“
2 „Amazon“, „Anheuser-Busch InBev“, „Barclays 
Bank Group“, „Coca-Cola Company“, „Facebook“, 
„Google“, „HSBC Bank plc“, IKEA, „Mc Donald’s 
Corporation“, „Philip Morris“, „Walt Disney 
Company“.
3„Fiat Chrysler Automobiles“, „Walmart“.
4 2014 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo 
registro III priede išdėstytas elgesio kodeksas.
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