
 

AM\1052732MT.doc  PE550.024v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

4.3.2015 A8-0024/1 

Emenda  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport Annwali 2013 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE – Il-ālieda kontra l-

frodi 

COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Jinsab imħasseb li fl-2013 il-

maāāoranza tal-ammonti stabbiliti fil-baŜi 

tad-data OWNRES fl-UE-28 kienet relatata 

mal-proëedura doganali magħrufa bħala r-

"rilaxx għal ëirkolazzjoni libera" kemm 

għal kaŜijiet ta' frodi (93 %) kif ukoll għal 

kaŜijiet ta' irregolarità (87 %); jistieden lill-

Kummissjoni tieħu azzjonijiet xierqa 

mmirati lejn it-tisħiħ tal-proëedura 

doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal 

ëirkolazzjoni libera" sabiex il-proëedura 

ssir inqas suxxettibbli għal okkorrenzi ta' 

frodi u irregolarità; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-fatt li bosta proāetti 

ffinanzjati mill-BEI āew affettwati mill-

korruzzjoni u l-frodi; iqis li d-dokument 

tal-BEI, bid-data tat-8 ta' Novembru 2013, 

li jiddefinixxi l-politika tal-BEI dwar il-

prevenzjoni u l-iskoraāāiment ta' prattiki 

ta' korruzzjoni, frodi, kolluŜjoni, 

koerëizzjoni, ostruzzjoni, ħasil tal-flus u 

finanzjament għat-terroriŜmu, jindika 

nuqqas ta' kontroll suffiëjenti f'għadd ta' 

kaŜijiet matul l-implimentazzjoni ta' 

proāetti ffinanzjati mill-BEI; jitlob, 

għaldaqstant, li, f'kaŜijiet ta' frodi u 

korruzzjoni bi prova, ikun jeħtieā li l-BEI 

jissospendi u/jew jimblokka kwalunkwe 

finanzjament għall-proāett affettwat li jkun 

previst u li jkun għaddej. 

13. Jinsab imħasseb li fl-2013 il-

maāāoranza tal-ammonti stabbiliti fil-baŜi 

tad-data OWNRES fl-UE-28 kienet relatata 

mal-proëedura doganali magħrufa bħala r-

"rilaxx għal ëirkolazzjoni libera" kemm 

għal kaŜijiet ta' frodi (93 %) kif ukoll għal 

kaŜijiet ta' irregolarità (87 %); jistieden lill-

Kummissjoni tieħu azzjonijiet xierqa 

mmirati lejn it-tisħiħ tal-proëedura 

doganali magħrufa bħala r-"rilaxx għal 

ëirkolazzjoni libera" sabiex il-proëedura 

ssir inqas suxxettibbli għal okkorrenzi ta' 

frodi u irregolarità; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-fatt li bosta proāetti 

ffinanzjati mill-BEI āew affettwati mill-

korruzzjoni u l-frodi; iqis li d-dokument 

tal-BEI, bid-data tat-8 ta' Novembru 2013, 

li jiddefinixxi l-politika tal-BEI dwar il-

prevenzjoni u l-iskoraāāiment ta' prattiki 

ta' korruzzjoni, frodi, kolluŜjoni, 

koerëizzjoni, ostruzzjoni, ħasil tal-flus u 

finanzjament għat-terroriŜmu, jindika 

nuqqas ta' kontroll suffiëjenti f'għadd ta' 

kaŜijiet matul l-implimentazzjoni ta' 

proāetti ffinanzjati mill-BEI; jesprimi t-

tħassib tiegħu għall-fatt li fl-2013 il-BEI 

ffinanzja l-proāett Passante di Mestre 

għal total ta' EUR 350 miljun u li, 

minkejja l-fatt li dan il-proāett kien 

affettwat minn korruzzjoni u frodi, li 

wassal għall-arrest ta' bosta persuni 
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involuti, huwa qed jikkunsidra jekk 

jiffinanzjax il-proāett mill-ādid għal 

ammont addizzjonali ta' EUR 700 miljun 

permezz ta' bonds tal-proāetti; jitlob, 

għaldaqstant, li, f'kaŜijiet ta' frodi u 

korruzzjoni bi prova, ikun jeħtieā li l-BEI 

jissospendi u/jew jimblokka kwalunkwe 

finanzjament għall-proāett affettwat li jkun 

previst u li jkun għaddej. 

Or. en 
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  23a. Itenni l-ħtieāa li titwettaq 

valutazzjoni matul l-eŜekuzzjoni u wara l-

implimentazzjoni ta' proāetti mressqa 

mill-Istati Membri b'rabta mal-Fondi 

Strutturali, b'awditjar tal-prestazzjoni 

progressiv imfassal biex iŜid l-effikaëja u 

jtejjeb il-monitoraāā tal-investimenti 

finanzjarji bl-għan li jidentifika 

kwalunkwe uŜu mhux xieraq jew frodi 

relat mal-proāett; 

Or. en 

 

 


