
Lisboa, 21 de junho de 2017

Comissão de Inquérito aos Panama Papers do Parlamento Europeu

em Portugal

22 e 23 de junho de 2017

Uma delegação de dez eurodeputados da Comissão de Inquérito ao Branqueamento de

Capitais, Elisão e Evasão Fiscais (PANA) do Parlamento Europeu, criada na sequência das

revelações dos Panama Papers, estará em Portugal amanhã e sexta-feira para encontros com

personalidades das esferas política, económica e judicial.

Da agenda, constam encontros com o ministro das Finanças, Mário Centeno, com

deputados da comissão de inquérito ao BES, com os ex-ministros das Finanças Fernando

Teixeira dos Santos e Maria Luís Albuquerque, com responsáveis do Banco de Portugal e com a

Procuradora-Geral da República, entre outros (programa em anexo).

O objetivo da delegação é ter um diálogo construtivo e prospetivo com vários atores

nacionais tendo em vista o combate contra o branqueamento de capitais e elisão e evasão

fiscais.

A delegação será liderada pelo eurodeputado alemão e presidente da Comissão PANA

Werner Langen (Partido Popular Europeu - PPE) e é constituída por dez eurodeputados,

incluindo os portugueses José Manuel Fernandes e Nuno Melo (ambos do PPE), Ana Gomes

(Socialistas & Democratas e vice-presidente da PANA) e Miguel Viegas (Esquerda Unitária

Europeia/Esquerda Nórdica Verde).

A comissão PANA está a investigar alegadas contravenções ou má administração na

aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais, a elisão e

evasão fiscais e já se deslocou a vários países como o Luxemburgo, Malta, Reino Unido ou

Estados Unidos da América.



A PANA ouviu, em Bruxelas, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando

Rocha Andrade, e o Secretário Regional das Finanças da Madeira, Rui Gonçalves, em audições

realizadas nos dias 30 e 9 de maio, respetivamente.

O projeto de relatório da PANA deverá estar pronto até ao final de junho, prevendo-se a

sua votação em sede de comissão a 18 de outubro e em plenário em novembro.

Mais informação:

Página web da comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração na
aplicação do direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais e com a elisão e a evasão
fiscais (PANA)

Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu cria comissão de inquérito sobre os Documentos do
Panamá (8 de junho de 2016)

Mandato da comissão de inquérito

Teresa Coutinho - Gabinete de Informação do PE em Portugal
Email: teresa.coutinho@europarl.europa.eu
Tm: 21 350 4913 / 917.683.430
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