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100. benadrukt dat, ondanks herhaalde 
verzoeken, 191 van in de totaal 21 
multinationals ermee hebben ingestemd 
voor de commissie te verschijnen om 
kwesties in verband met internationale 
belastingplanning te bespreken; vindt het 
onaanvaardbaar dat twee2 multinationals – 
waaronder een aantal met grote publieke 
zichtbaarheid – hebben geweigerd met een 
parlementaire commissie mee te werken, 
en vindt dit een aanfluiting van de 
waardigheid van het Europees Parlement 
en de burgers die het vertegenwoordigt; 
beveelt derhalve zijn bevoegde autoriteiten 
aan te overwegen om deze ondernemingen 
de toegang tot de gebouwen van het 
Parlement te ontzeggen, en serieus te 
overwegen een duidelijk kader vast te 
stellen en de verplichtingen in de 
gedragscode voor organisaties die zijn 
opgenomen in het transparantieregister3 
aan te scherpen wat medewerking met de 
commissies en andere politieke organen 
van het Parlement betreft;

100. benadrukt dat, ondanks herhaalde 
verzoeken, aanvankelijk slechts 41 van in 
de totaal 17 multinationals ermee hebben 
ingestemd voor de commissie te 
verschijnen om kwesties in verband met 
internationale belastingplanning te 
bespreken; vindt het onaanvaardbaar dat 13 
multinationals – waaronder een aantal met 
grote publieke zichtbaarheid – 
aanvankelijk hebben geweigerd met een 
parlementaire commissie mee te werken, 
en vindt dit een aanfluiting van de 
waardigheid van het Europees Parlement 
en de burgers die het vertegenwoordigt; 
neemt er evenwel nota van dat 11 
multinationals2 er uiteindelijk, pas nadat 
de TAXE-commissie het verslag had 
aangenomen en kort voor de stemming in 
de plenaire vergadering, mee hebben 
ingestemd voor de commissie te 
verschijnen, terwijl 2 multinationals3 in 
hun weigering bleven volharden; beveelt 
derhalve zijn bevoegde autoriteiten aan te 
overwegen om deze ondernemingen de 
toegang tot de gebouwen van het 
Parlement te ontzeggen, en serieus te 
overwegen een duidelijk kader vast te 
stellen en de verplichtingen in de 
gedragscode voor organisaties die zijn 
opgenomen in het transparantieregister4 
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aan te scherpen wat medewerking met de 
commissies en andere politieke organen 
van het Parlement betreft;

_______________________________
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.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Gedragscode als vermeld in bijlage III bij het 
Interinstitutioneel Akkoord over het 
transparantieregister.

_______________________________
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 Gedragscode als vermeld in bijlage III bij het 
Interinstitutioneel Akkoord over het 
transparantieregister.
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