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100. podkreśla, że pomimo ponawianych 
zaproszeń z 21 korporacji 
wielonarodowych 191 zgodziło się stawić 
przed komisją, by przedyskutować kwestie 
międzynarodowego planowania 
podatkowego; uważa, że odmowa 
współpracy z komisją parlamentarną przez 
2 korporacje2 – czasem o dużej 
widoczności w społeczeństwie – jest nie do 
przyjęcia i zdecydowanie szkodzi powadze 
Parlamentu Europejskiego oraz obywateli, 
których ten ostatni reprezentuje; zaleca w 
związku z tym, aby właściwe organy 
rozważyły możliwość pozbawienia tych 
przedsiębiorstw wstępu do budynków 
Parlamentu oraz aby poważnie zastanowić 
się nad utworzeniem jasnych ram 
obowiązków wymienionych w kodeksie 
postępowania dla organizacji zawartym w 
rejestrze służącym przejrzystości3, jeśli 
chodzi o współpracę z komisjami 
Parlamentu i innymi organami 
politycznymi;

_______________________________

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 

100. podkreśla, że pomimo ponawianych 
zaproszeń początkowo tylko cztery1 z 17 
korporacji wielonarodowych zgodziły się 
stawić przed komisją, by przedyskutować 
kwestie międzynarodowego planowania 
podatkowego; uważa, że początkowa 
odmowa współpracy z komisją 
parlamentarną przez 13 korporacji – 
czasem o dużej widoczności w 
społeczeństwie – jest nie do przyjęcia i 
zdecydowanie szkodzi powadze 
Parlamentu Europejskiego oraz obywateli, 
których ten ostatni reprezentuje; zwraca 
jednak uwagę, że 11 korporacji 
wielonarodowych2 ostatecznie zgodziło się 
stanąć przed komisją dopiero po 
przeprowadzeniu głosowania nad 
sprawozdaniem w komisji TAXE i krótko 
przed głosowaniem na posiedzeniu 
plenarnym, natomiast dwie korporacje 
wielonarodowe3 podtrzymało swoją 
odmowę; zaleca w związku z tym, aby 
właściwe organy rozważyły możliwość 
pozbawienia tych przedsiębiorstw wstępu 
do budynków Parlamentu oraz aby 
poważnie zastanowić się nad utworzeniem 
jasnych ram obowiązków wymienionych w 
kodeksie postępowania dla organizacji 
zawartym w rejestrze służącym 
przejrzystości4, jeśli chodzi o współpracę z 
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Morris, The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Kodeks postępowania w załączniku III 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2014 r. w 
sprawie rejestru służącego przejrzystości.

komisjami Parlamentu i innymi organami 
politycznymi;

_______________________________

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 Kodeks postępowania w załączniku III 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2014 r. w 
sprawie rejestru służącego przejrzystości.
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