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EMENDI 001-058 
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapport
 Ignazio Corrao A8-0405/2017
Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

Proposta għal direttiva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament 
relatat mat-terroriżmu u l-kriminalità 
organizzata għadhom problemi sinifikanti 
fil-livell tal-Unjoni, li jagħmlu ħsara lill-
integrità, l-istabbiltà u r-reputazzjoni tas-
settur finanzjarju u jheddu s-sigurtà interna 
u s-suq intern tal-Unjoni. Biex tittratta 
dawk il-problemi u ssaħħaħ ukoll l-
applikazzjoni tad-Direttiva 2015/849/UE34, 
din id-Direttiva għandha l-għan li tittratta l-
ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali, 
filwaqt li tippermetti kooperazzjoni 
transfruntiera aħjar bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

(1) Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament 
relatat mat-terroriżmu u l-kriminalità 
organizzata għadhom problemi sinifikanti 
fil-livell tal-Unjoni, li jagħmlu ħsara lill-
integrità, l-istabbiltà u r-reputazzjoni tas-
settur finanzjarju u jheddu s-sigurtà interna 
u s-suq intern tal-Unjoni, is-sikurezza 
pubblika u s-sikurezza individwali taċ-
ċittadini tal-Unjoni. Biex tittratta dawk il-
problemi li qed jikbru u tikkumplementa u 
ssaħħaħ l-applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 
2015/8491 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tittratta l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi 
kriminali, filwaqt li tippermetti 
kooperazzjoni transfruntiera aktar 
effiċjenti u b'aktar ħeffa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u tal-Unjoni u mal-
aġenziji responsabbli tal-Unjoni, u dan se 
jtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni u 
jippermetti l-identifikazzjoni ta' dawk li 
jistigaw it-terroriżmu.
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_________________ _________________
34 Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' 
Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-
sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil 
tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, 
li temenda r-Regolament (UE) Nru 
648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 
2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

1 Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 
2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-
sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil 
tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, 
li temenda r-Regolament (UE) Nru 
648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 
2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Miżuri adottati biss fil-livell 
nazzjonali jew anki fil-livell tal-Unjoni, 
mingħajr ma jieħdu kont tal-koordinazzjoni 
u l-kooperazzjoni internazzjonali, ikollhom 
effetti limitati ħafna. Għalhekk, jinħtieġ li 
l-miżuri adottati mill-Unjoni biex jiġġieldu 
l-ħasil tal-flus ikunu kompatibbli ma' 
azzjonijiet oħra mwettqa f'fora 
internazzjonali u għandhom ikunu mill-
inqas strinġenti daqshom.

(2) Miżuri adottati biss fil-livell 
nazzjonali jew anki fil-livell tal-Unjoni, 
mingħajr ma jieħdu kont tal-koordinazzjoni 
u l-kooperazzjoni internazzjonali, ikollhom 
effetti limitati ħafna. Il-qafas leġiżlattiv 
attwali tal-Unjoni la huwa komprensiv u 
lanqas ma huwa koerenti biżżejjed biex 
ikun kompletament effettiv. Filwaqt li l-
Istati Membri kkriminalizzaw il-ħasil tal-
flus, hemm differenzi sinifikanti 
bejniethom fir-rigward tad-definizzjoni ta' 
ħasil tal-flus, x'jikkostitwixxi reat 
predikat, u l-livell tas-sanzjonijiet. Id-
differenzi fl-oqfsa legali nazzjonali jistgħu 
jiġu sfruttati minn kriminali u terroristi, li 
jistgħu jagħżlu li jwettqu t-tranżazzjonijiet 
finanzjarji tagħhom fi Stati Membri fejn 
jaħsbu li l-miżuri kontra l-ħasil tal-flus 
huma l-aktar dgħajfa. Għalhekk, jenħtieġ 
li l-miżuri adottati mill-Unjoni biex 
jiġġieldu l-ħasil tal-flus ikunu kompatibbli 
ma' azzjonijiet oħra mwettqa f'fora 
internazzjonali u għandhom ikunu mill-
inqas strinġenti daqshom. Dan joħloq 
qafas legali tal-Unjoni msaħħaħ li 
jippermetti li jiġi indirizzat b'mod aktar 
effettiv il-finanzjament tat-terroristi u 
tonqos it-theddida minn 
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organizzazzjonijiet terroristiċi billi 
jagħmilha aktar diffiċli għalihom li 
jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jinħtieġ li l-azzjoni tal-Unjoni 
tkompli tieħu kont partikolari tar-
Rakkomandazzjonijiet tat-Task Force ta' 
Azzjoni Finanzjarja (FATF), u ta' strumenti 
ta' korpi internazzjonali oħra attivi fil-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu. L-atti legali 
rilevanti tal-Unjoni għandhom jiġu 
ulterjorment allinjati, jekk meħtieġ, mal-
Istandards Internazzjonali dwar il-Ġlieda 
Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament 
tat-Terroriżmu u l-Proliferazzjoni 
(International Standards on Combating 
Money Laundering and the Financing of 
Terrorism and Proliferation) adottati mill-
FATF fi Frar 2012 (ir-
"Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-
FATF"). Bħala firmatarja tal-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ħasil tal-
flus, it-tiftix, il-qabda u l-konfiska ta' 
profitti minn attività kriminali u l-
iffinanzjar tat-terroriżmu, (is-CETS Nru 
198), jinħtieġ li l-Unjoni tittrasponi r-
rekwiżiti ta' din il-Konvenzjoni fl-
ordinament ġuridiku tagħha.

(3) Jenħtieġ li l-azzjoni tal-Unjoni tmur 
lil hinn mir-Rakkomandazzjonijiet tat-
Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF), 
u ta' strumenti ta' korpi internazzjonali oħra 
attivi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tagħmel il-valutazzjoni 
tagħha stess rigward l-effiċjenza tal-
miżuri proposti mill-FATF u l-
implimentazzjoni u l-effikaċja tal-miżuri 
kontra l-ħasil tal-flus inġenerali. Jenħtieġ 
li l-FATF twettaq reviżjoni tal-istandards 
eżistenti u valutazzjoni tal-ħidma tagħha 
stess u li tiżgura r-rappreżentanza 
reġjonali, il-kredibbiltà, l-effiċjenza u l-
użu aħjar tal-intelligence finanzjarja. L-
atti legali rilevanti tal-Unjoni għandhom 
jiġu ulterjorment allinjati mal-Istandards 
Internazzjonali dwar il-Ġlieda Kontra l-
Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-
Terroriżmu u l-Proliferazzjoni 
(International Standards on Combating 
Money Laundering and the Financing of 
Terrorism and Proliferation) adottati mill-
FATF fi Frar 2012 (ir-
"Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-
FATF"). Bħala firmatarja tal-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ħasil tal-
flus, it-tiftix, il-qabda u l-konfiska ta' 
profitti minn attività kriminali u l-
iffinanzjar tat-terroriżmu, (is-CETS Nru 
198), jenħtieġ li l-Unjoni, bħala kwistjoni 
ta' urġenza, tittrasponi r-rekwiżiti ta' din 
il-Konvenzjoni fl-ordinament ġuridiku 
tagħha. Irrispettivament mill-azzjoni tal-
Unjoni f'dan il-qasam, l-Istati Membri li 
ffirmaw, imma li għadhom ma rratifikawx 
il-Konvenzjoni, jenħtieġ li jagħmlu dan 
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mingħajr dewmien.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2001/500/ĠAI35tistabbilixxi rekwiżiti dwar 
il-kriminalizzazzjoni tal-ħasil tal-flus. 
Madankollu, dik id-Deċiżjoni Kwadru 
mhijiex komprensiva biżżejjed, u l-
inkriminazzjoni attwali tal-ħasil tal-flus 
mhijiex koerenti biżżejjed biex 
effettivament tiġġieled il-ħasil tal-flus fl-
Unjoni kollha, u b'hekk dan iwassal għal 
nuqqasijiet fl-infurzar u ostakli fil-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti.

(4) Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2001/500/ĠAI2 tistabbilixxi rekwiżiti dwar 
il-kriminalizzazzjoni tal-ħasil tal-flus. 
Madankollu, dik id-Deċiżjoni Kwadru 
mhijiex komprensiva biżżejjed, u l-
inkriminazzjoni attwali tal-ħasil tal-flus 
mhijiex koerenti biżżejjed biex 
effettivament tiġġieled il-ħasil tal-flus fl-
Unjoni kollha, u b'hekk dan iwassal għal 
nuqqasijiet fl-infurzar u ostakli fil-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri differenti. 
Eżempju ta' din il-lakuna fl-infurzar 
huwa ż-żieda fir-reati ċibernetiċi marbuta 
mal-ħasil tal-flus u l-użu ta' flus 
elettroniċi, tip ta' reat li bil-kemm kien 
jeżisti fil-passat.

_________________ _________________
35 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2001/500/ĠAI tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar 
il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-
intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-
mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (ĠU L 
182, 5.7.2001).

2 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2001/500/ĠAI tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar 
il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-
intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-
mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (ĠU L 
182, 5.7.2001).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jinħtieġ li d-definizzjoni ta' 
attivitajiet kriminali li jikkostitwixxu reati 
predikati għall-ħasil tal-flus tkun uniformi 
biżżejjed fl-Istati Membri kollha. Jinħtieġ 
li l-Istati Membri jinkludu firxa ta' reati 
f'kull waħda mill-kategoriji speċifikati 

(5) Jenħtieġ li d-definizzjoni ta' 
attivitajiet kriminali li jikkostitwixxu reati 
predikati għall-ħasil tal-flus tkun estiża u 
uniformi biżżejjed fl-Istati Membri kollha. 
Jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ir-
reat kriminali tal-ħasil tal-flus għar-reati 
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mill-FATF. Jekk il-kategoriji ta' reati, bħat-
terroriżmu jew ir-reati ambjentali, huma 
stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni, din id-Direttiva 
tirreferi għal tali leġiżlazzjoni. Dan jiżgura 
li l-ħasil tar-rikavat mill-finanzjament tat-
terroriżmu u t-traffikar ta' organiżmi 
selvaġġi jkun punibbli fl-Istati Membri. 
F'każijiet fejn il-liġi tal-Unjoni tippermetti 
lill-Istati Membri jipprovdu għal 
sanzjonijiet oħra li mhumiex sanzjonijiet 
kriminali, jinħtieġ li din id-Direttiva ma 
tirrekjedix lill-Istati Membri jistabbilixxu 
dawk il-każijiet bħala reati predikati għall-
fini ta' din id-Direttiva.

kollha li huma punibbli bi priġunerija ta' 
livell definit f'din id-Direttiva. Sal-punt li 
l-applikazzjoni ta' dawn il-limiti minimi 
ta' penali ma jagħmlux dan diġà, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jinkludu firxa ta' reati 
f'kull waħda mill-kategoriji speċifikati 
mill-FATF, inklużi l-evażjoni, il-frodi u l-
evitar tat-taxxa, kif ukoll kwalunkwe 
mġiba frawdolenti li tinvolvi l-ħabi ta' 
introjtu jew qligħ. Jekk il-kategoriji ta' 
reati, bħat-terroriżmu jew ir-reati 
ambjentali, huma stabbiliti fil-liġi tal-
Unjoni, din id-Direttiva tirreferi għal tali 
leġiżlazzjoni. Dan jiżgura li l-ħasil tar-
rikavat mill-finanzjament tat-terroriżmu u 
t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi jkun 
punibbli fl-Istati Membri. Kwalunkwe tip 
ta' involviment punibbli fit-twettiq ta' reat 
predikat jew attività ta' ħasil tal-flus, 
bħall-parteċipazzjoni fi, l-assoċjazzjoni 
ma' jew il-konfoffa għat-twettiq, it-
tentattiv tat-twettiq u l-għajnuna, il-
kompliċità, il-faċilitazzjoni u l-
konsulenza, jenħtieġ li jitqies bħala 
attività kriminali għall-finijiet ta' din id-
Direttiva. F'każijiet fejn il-liġi tal-Unjoni 
tippermetti lill-Istati Membri jipprovdu 
għal sanzjonijiet oħra li mhumiex 
sanzjonijiet kriminali, jenħtieġ li din id-
Direttiva ma tirrekjedix lill-Istati Membri 
jistabbilixxu dawk il-każijiet bħala reati 
predikati għall-fini ta' din id-Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, it-
traffikar illeċitu ta' oġġetti misruqa u 
oġġetti oħra jfisser, inter alia, it-traffikar 
illeċitu taż-żejt grezz, l-armi, in-narkotiċi, 
it-tabakk u l-prodotti tat-tabakk, il-metalli 
u l-minerali prezzjużi, l-artifatti kulturali 
u oġġetti oħra ta' importanza arkeoloġika, 
storika, kulturali u reliġjuża, jew ta' valur 
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xjentifiku rari, kif ukoll l-avorju u l-
organiżmi selvaġġi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Jinħtieġ li reati fiskali relatati ma' 
taxxi diretti u indiretti jiġu inklużi fid-
definizzjoni ta' attività kriminali, 
f'konformità mar-Rakkomandazzjonijiet 
riveduti tal-FATF. Peress li f'kull Stat 
Membru reati fiskali differenti jistgħu 
jikkostitwixxu attività kriminali punibbli 
bis-sanzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva, id-definizzjonijiet ta' reati fiskali 
jistgħu jkunu diverġenti fil-liġi nazzjonali.  
Madankollu mhi mfittxija ebda 
armonizzazzjoni tad-definizzjonijiet ta' 
reati fiskali fil-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri.

(6) Jenħtieġ li reati fiskali relatati ma' 
taxxi diretti u indiretti jiġu inklużi fid-
definizzjoni ta' attività kriminali, 
f'konformità mar-Rakkomandazzjonijiet 
riveduti tal-FATF. Peress li f'kull Stat 
Membru reati fiskali differenti jistgħu 
jikkostitwixxu attività kriminali punibbli 
bis-sanzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva, id-definizzjonijiet ta' reati fiskali 
jistgħu jkunu diverġenti fil-liġi nazzjonali.  
Filwaqt li mhi mfittxija ebda 
armonizzazzjoni tad-definizzjonijiet ta' 
reati fiskali fil-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, definizzjonijiet diverġenti ta' 
reati fiskali jenħtieġ li ma jinibixxux il-
kooperazzjoni internazzjonali fi 
proċedimenti krimali rigward il-ħasil tal-
flus.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jinħtieġ li din id-Direttiva ma 
tapplikax għall-ħasil tal-flus fir-rigward ta' 
proprjetà derivata minn reati li jaffettwaw 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; dan huwa 
soġġett għal regoli speċifiċi kif stabbilit 
fid-Direttiva 2017/XX/UE3. Skont l-
Artikolu 325(2) TFUE, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-istess miżuri biex 
jiġġieldu kontra l-frodi li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni li jieħdu 
biex jiġġieldu kontra l-frodi li jaffettwaw l-

(7) Jenħtieġ li din id-Direttiva ma 
tapplikax għall-ħasil tal-flus fir-rigward ta' 
proprjetà derivata minn reati li jaffettwaw 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; dan huwa 
soġġett għal regoli speċifiċi kif stabbilit 
fid-Direttiva 2017/XX/UE3 Madankollu, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati 
Membri li jittrasponu din id-Direttiva u d-
Direttiva 2017/XX/UE billi jadottaw qafas 
uniku komprensiv fil-livell nazzjonali. 
Skont l-Artikolu 325(2) TFUE, l-Istati 
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interessi finanzjarji tagħhom stess. Membri għandhom jieħdu l-istess miżuri 
biex jiġġieldu kontra l-frodi li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni li jieħdu 
biex jiġġieldu kontra l-frodi li jaffettwaw l-
interessi finanzjarji tagħhom stess.

_________________ _________________
3 Id-Direttiva 2017/XX/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' x x 2017 dwar il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU x L, 
xx.xx.2017, p. x).

3 Id-Direttiva 2017/XX/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' x x 2017 dwar il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU x L, 
xx.xx.2017, p. x).

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jekk l-attività ta' ħasil tal-flus ma 
tammontax biss għas-sempliċi pussess jew 
użu, iżda tinvolvi wkoll it-trasferiment jew 
il-ħabi u t-travestiment ta' proprjetà 
permezz tas-sistema finanzjarja u tirriżulta 
fi ħsara ulterjuri minn dik diġà kkawżata 
mir-reat predikat, bħal ħsara għall-integrità 
tas-sistema finanzjarja, jinħtieġ li dik l-
attività tiġi punita separatament. Jinħtieġ 
għalhekk li l-Istati Membri jiżguraw li tali 
mġiba tkun punibbli wkoll meta mwettqa 
mill-persuna li tkun wettqet l-attività 
kriminali li ġġenerat dik il-proprjetà (l-
hekk imsejjaħ awtoriċiklaġġ).

(8) Jenħtieġ li għalhekk l-Istati Membri 
jiżguraw li ċerti tipi ta' attività ta' ħasil 
tal-flus ikunu punibbli wkoll meta 
mwettqa mill-awtur tal-attività kriminali li 
tkun iġġenerat dik il-proprjetà 
("awtoriċiklaġġ"). Meta, f'tali każijiet, l-
attività ta' ħasil tal-flus ma tammontax biss 
għas-sempliċi pussess jew użu, iżda 
tinvolvi wkoll it-trasferiment, il-
konverżjoni, il-ħabi jew it-travestiment ta' 
proprjetà permezz tas-sistema finanzjarja u 
tirriżulta fi ħsara ulterjuri minn dik diġà 
kkawżata mir-reat predikat, bħal ħsara 
għall-integrità tas-sistema finanzjarja, 
pereżempju billi jitpoġġa fiċ-ċirkolazzjoni 
r-rikavat ta' attività kriminali, u b'hekk 
tinħeba l-provenjenza illegali tiegħu, 
jenħtieġ li tali attività tkun punibbli wkoll.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex il-ħasil tal-flus ikun għodda (9) Sabiex il-ġlieda kontra l-ħasil tal-
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effettiva kontra l-kriminalità organizzata, 
jinħtieġ li ma jkunx neċessarju li jiġu 
identifikati d-dettalji speċifiċi tar-reat li 
ġġeneraw il-proprjetà, u inqas u inqas ma 
għandha tiġi rikjesta kundanna preċedenti 
jew simultanja għal dak ir-reat. Jinħtieġ 
ukoll li l-prosekuzzjonijiet għall-ħasil tal-
flus ma jiġux imxekkla mis-sempliċi fatt li 
r-reat predikat twettaq fi Stat Membru 
ieħor jew f'pajjiż terz, sakemm dan ikun 
reat kriminali f'dak l-Istat Membru jew 
pajjiż terz. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu bħala prerekwiżit il-fatt li r-
reat predikat kien ikun reat fil-liġi 
nazzjonali tiegħu kieku twettaq hemm.

flus permezz ta' miżuri tal-liġi kriminali 
tkun effettiva, jenħtieġ li kundanna tkun 
possibbli mingħajr ma jkun neċessarju li 
jiġi stabbilit preċiżament liema reat 
predikat ikun iġġenera l-proprjetà, wisq 
inqas ma għandha tkun rikjesta kundanna 
preċedenti jew simultanja għal dak ir-reat. 
Jenħtieġ ukoll li l-prosekuzzjonijiet għall-
ħasil tal-flus ma jiġux imxekkla mis-
sempliċi fatt li r-reat predikat twettaq fi 
Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz, soġġett 
għall-kondizzjonijiet stipulati f'din id-
Direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Huwa fl-interess tal-ġustizzja li 
persuni akkużati b'reat fl-ambitu ta' din 
id-Direttiva jkollhom l-opportunità li 
jippreżentaw il-każ tagħhom u 
jikkontestaw l-akkużi mressqa kontrihom 
u jkollhom aċċess għas-sottomissjonijiet u 
l-provi kontrihom. Filwaqt li każijiet li 
jikkonċernaw it-terroriżmu u l-
finanzjament tat-terroriżmu huma ta' 
natura serja, hemm interess prevalenti 
fid-divulgazzjoni lil persuni tal-essenza 
tal-kawża kontrihom meta jiffaċċjaw il-
prospettiva ta' miżuri koerċittivi mill-Istat 
Membru ħalli jkunu jistgħu jagħtu 
istruzzjonijiet effettivi lill-avukat tagħhom 
jew lill-avukat speċjali. Jenħtieġ li din id-
Direttiva tkun konformi wkoll mal-
prinċipju ta' armi ugwali bejn il-partijiet.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-kompitu li jiġi deċiż, 
f'sitwazzjonijiet konkreti u oġġettivi, jekk 
hemmx reati konkomitanti jew reat 
wieħed jenħtieġ li jaqa' taħt ir-
responsabbiltà tal-korpi ġudizzjarji 
kompetenti.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikkriminalizza l-ħasil tal-flus meta 
jitwettaq intenzjonalment. L-intenzjoni u l-
konoxxenza jistgħu jiġu dedotti minn 
ċirkostanzi fattwali u oġġettivi. Peress li 
din id-Direttiva tipprovdi għal regoli 
minimi, l-Istati Membri huma liberi li 
jadottaw jew iżommu regoli tal-liġi 
kriminali aktar stretti dwar il-ħasil tal-flus. 
L-Istati Membri jistgħu, pereżempju, 
jistipulaw li l-ħasil tal-flus imwettaq bi 
traskuraġni jew negliġenza serja 
jikkostitwixxi reat kriminali.

(10) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikkriminalizza l-ħasil tal-flus meta 
jitwettaq intenzjonalment u bil-
konoxxenza li l-proprjetà kienet ġejja 
minn attività kriminali. L-intenzjoni u l-
konoxxenza jistgħu jiġu dedotti minn 
ċirkostanzi fattwali u oġġettivi. F'kull każ, 
meta jitqies jekk il-proprjetà hijiex ġejja 
minn attività kriminali u jekk il-persuna 
akkużata kinitx taf b'dan, iċ-ċirkostanzi 
speċifiċi tal-każ għandhom jiġu 
kkunsidrati, bħall-fatt li l-valur tal-
proprjetà jkun sproporzjonat meta 
mqabbel mad-dħul legali tal-persuna 
akkużata u li l-attivitajiet kriminali u l-
akkwist tal-proprjetà seħħew fl-istess 
perjodu ta' żmien. Peress li din id-Direttiva 
tipprovdi għal regoli minimi, l-Istati 
Membri huma liberi li jadottaw jew 
iżommu regoli tal-liġi kriminali aktar stretti 
dwar il-ħasil tal-flus. L-Istati Membri 
jistgħu, pereżempju, jistipulaw li l-ħasil tal-
flus imwettaq bi traskuraġni jew 
negliġenza serja jikkostitwixxi reat 
kriminali.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa importanti li l-informazzjoni 
dwar is-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji, 
it-trusts u mekkaniżmi oħra ssir 
disponibbli pubblikament f'formati ta' 
data miftuħa sabiex ikun prevenut li 
kumpaniji tal-isem u entitajiet legali 
komparabbli jintużaw biex isir ħasil tal-
flus għall-finanzjament ta' attivitajiet 
terroristiċi.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiskoraġġixxu l-ħasil tal-flus fl-
Unjoni kollha, jinħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu tipi u livelli minimi ta' pieni 
meta jitwettqu r-reati kriminali ddefiniti 
f'din id-Direttiva. Jekk ir-reat jitwettaq 
f'organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/ĠAI37 8 jew jekk il-persuna li 
tkun wettqet ir-reat tkun abbużat mill-
pożizzjoni professjonali tagħha biex 
tippermetti l-ħasil tal-flus, jinħtieġ li l-
Istati Membri jipprovdu għal ċirkostanzi 
aggravanti skont ir-regoli applikabbli 
stabbiliti mill-ordinament ġuridiku 
tagħhom.

(11) Biex jiskoraġġixxu l-ħasil tal-flus fl-
Unjoni kollha, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu tipi u livelli minimi ta' pieni 
meta jitwettqu r-reati kriminali ddefiniti 
f'din id-Direttiva. Jekk ir-reat jitwettaq 
f'organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/ĠAI4 jew jekk il-persuna li tkun 
wettqet ir-reat tkun abbużat mill-pożizzjoni 
professjonali tagħha biex tippermetti l-ħasil 
tal-flus, jew meta l-flus jew il-proprjetà 
maħsula jkunu ġejjin minn attivitajiet 
terroristiċi kif definit fid-Direttiva 
(UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill4a, jew meta t-trasgressur ikun 
Persuna Politikament Esposta kif definit 
fid-Direttiva (UE) 2015/849, jenħtieġ li l-
Istati Membri jipprovdu għal ċirkostanzi 
aggravanti skont ir-regoli applikabbli 
stabbiliti mill-ordinament ġuridiku 
tagħhom.

_________________ _________________
37 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar 
il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata 
(ĠU L 300, 11.11.2008, p. 42)

4 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar 
il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata 
(ĠU L 300, 11.11.2008, p. 42)
4a Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
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15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-
terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 
Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li 
temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jenħtieġ li l-Unjoni u l-Istati 
Membri jipprovdu l-miżuri legali 
meħtieġa għall-protezzjoni tal-informaturi 
li jirrappurtaw informazzjoni rigward il-
ħasil tal-flus, anke f'pajjiżi terzi.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-mobilità tal-persuni li 
jwettqu r-reat u tar-rikavat minn attivitajiet 
kriminali, u minħabba l-investigazzjonijiet 
transfruntiera kumplessi meħtieġa biex 
jiġġieldu l-ħasil tal-flus, jinħtieġ li l-Istati 
Membri kollha jistabbilixxu l-ġurisdizzjoni 
tagħhom biex jippermettu lill-awtoritajiet 
kompetenti jinvestigaw u jmexxu 
prosekuzzjoni għal tali attivitajiet. 
Għaldaqstant, jinħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-ġurisdizzjoni tagħhom 
tinkludi sitwazzjonijiet meta reat jitwettaq 
permezz tat-teknoloġija tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni mit-territorju tagħhom, 
kemm jekk ibbażat fit-territorju tagħhom 
kif ukoll jekk le.

(12) Minħabba l-mobilità tal-persuni li 
jwettqu r-reat u tar-rikavat minn attivitajiet 
kriminali, u minħabba l-investigazzjonijiet 
transfruntiera kumplessi meħtieġa biex 
jiġġieldu l-ħasil tal-flus, jenħtieġ li l-Istati 
Membri kollha jistabbilixxu l-ġurisdizzjoni 
tagħhom biex jippermettu lill-awtoritajiet 
kompetenti jinvestigaw u jmexxu 
prosekuzzjoni għal tali attivitajiet. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-ġurisdizzjoni tagħhom tinkludi 
sitwazzjonijiet meta reat jitwettaq permezz 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni mit-territorju tagħhom, 
kemm jekk ibbażat fit-territorju tagħhom kif 
ukoll jekk le. Sabiex jiżguraw is-suċċess 
tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni ta' 
reati ta' ħasil tal-flus, dawk responsabbli 
mill-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni 
ta' tali reati jenħtieġ li jagħmlu użu minn 
għodod investigattivi effettivi u mtejba, 
bħal dawk li jintużaw fil-ġlieda kontra l-
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kriminalità organizzata jew reati serji 
oħra. Dawn l-għodod jenħtieġ li jiġu 
adattati għall-aħħar żviluppi fil-qasam 
taċ-ċiberkriminalità u l-ħasil tal-flus, 
inkluż bl-użu ta' bitcoins, kriptomuniti u 
attakki bi programmi ta' riskatt. L-użu ta' 
tali għodod, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, jenħtieġ li jkun immirat u li 
jqis il-prinċipju tal-proporzjonalità u n-
natura u l-gravità tar-reati li jkunu 
qegħdin jiġu investigati u jenħtieġ li 
jirrispetta d-dritt għall-protezzjoni tad-
data personali. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw li l-persunal jirċievi taħriġ 
adegwat. Barra minn hekk, in-natura 
transfruntiera tal-attivitajiet tal-ħasil tal-
flus tirrikjedi rispons koordinat b'saħħtu 
u kooperazzjoni fi ħdan l-Istati Membri u 
bejniethom, kif ukoll mal-aġenziji u l-
korpi kompetenti tal-Unjoni u fosthom fil-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, inklużi l-
Eurojust u l-Europol, sabiex jiġi 
miġġieled il-ħasil tal-flus. Għal dak il-
għan, jenħtieġ li jsir użu effiċjenti mill-
għodod u r-riżorsi disponibbli għall-
kooperazzjoni, bħal skwadri ta' 
investigazzjoni konġunta u laqgħat ta' 
koordinazzjoni ffaċilitati mill-Eurojust. 
In-natura globali tal-ħasil tal-flus teħtieġ 
azzjoni internazzjonali, li tirrikjedi li l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi rilevanti.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il-
flussi finanzjarji illeċiti u l-evażjoni u l-
evitar tat-taxxa għadhom ostakli għall-
iżvilupp sostenibbli, jaffettwaw b'mod 
sproporzjonat il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
u jikkostitwixxu theddida serja għall-futur 
tagħhom. L-Unjoni, l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi għandhom responsabbiltà 
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kondiviża biex itejbu l-koordinament tal-
miżuri meħuda biex jiġġieldu tali mġiba 
negattiva u dannuża u jallinjaw dawk il-
miżuri mal-istrateġiji u l-politiki ta' 
żvilupp tagħhom.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-awtoritajiet kompetenti li 
jissorveljaw il-konformità tal-
istituzzjonijiet tal-kreditu u dawk 
finanzjarji ma' din id-Direttiva jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jikkooperaw ma' xulxin u 
jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali, 
irrispettivament min-natura jew l-istatus 
rispettiv tagħhom. Għal dak il-għan, tali 
awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li 
jkollhom bażi ġuridika adegwata għall-
iskambju ta' informazzjoni kunfidenzjali 
u jenħtieġ li jikkooperaw bl-aktar mod 
wiesa' possibbli, f'konformità mal-
istandards internazzjonali applikabbli 
f'dan il-qasam. L-informazzjoni dwar it-
taxxa li tinvolvi r-reġistri ta' sidien 
benefiċjarji jenħtieġ li tkun il-bażi tal-
iskambju awtomatiku ta' informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet tat-taxxa u l-
awtoritajiet rilevanti regolatorji u ta' 
infurzar tal-gvern oħrajn.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Jenħtieġ li l-prinċipju tas-segretezza 
professjonali u d-dritt għall-privatezza u 
għal proċess ġust ma jiġux imminati jew 
miksura permezz tal-ġbir u t-trażmissjoni, 
fuq il-bażi ta' suspett, ta' data jew 
informazzjoni li jikkonċernaw 
tranżazzjonijiet ordinarji li jsiru fil-ħajja 
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privata ta' individwi.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tirrispetta l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Artikolu 2 TUE, 
tirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti, b'mod partikolari, mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk stabbiliti fit-
Titoli II, III, V u VI, li jinkludu, inter 
alia, il-prinċipji tal-legalità u l-
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-
pieni, u jkopru wkoll ir-rekwiżit tal-
preċiżjoni, iċ-ċarezza u l-prevedibbiltà fil-
liġi kriminali, id-dritt għar-rispett tal-
ħajja privata u tal-familja u d-dritt għall-
protezzjoni tad-data personali u l-
preżunzjoni tal-innoċenza, kif ukoll id-
drittijiet ta' persuni ssuspettati u akkużati 
li jkollhom aċċess għal avukat, id-dritt li 
wieħed ma jinkriminax ruħu u d-dritt 
għal proċess ġust. Din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata f'konformità ma' dawk id-
drittijiet u l-prinċipji, filwaqt li titqies 
ukoll il-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali, kif ukoll il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi, u obbligi oħra dwar id-
drittijiet tal-bniedem fl-ambitu tad-dritt 
internazzjonali.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-terroriżmu, inkluż kwalunkwe (b) it-terroriżmu, inklużi r-reati rilevanti 
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wieħed mir-reati stabbiliti fid-Direttiva 
2017/XX/UE40;

stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2017/541;

__________________ __________________
40 Id-Direttiva 2017/XX/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' X X 2017 dwar 
il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI dwar il-ġlieda 
kontra t-terroriżmu (ĠU x L, xx.xx.2017, 
p. x).

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ir-reati fiskali li jirrigwardaw taxxi 
diretti u taxxi indiretti kif definiti fil-liġi 
nazzjonali;

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) ir-reati kollha, inklużi reati fiskali, 
relatati ma' taxxi diretti u taxxi indiretti 
kif definiti fil-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, li huma punibbli b'ċaħda tal-
libertà jew ordni ta' detenzjoni għal 
massimu ta' aktar minn sena jew, fir-
rigward ta' Stati Membri li għandhom livell 
limitu minimu għal reati fis-sistema legali 
tagħhom, ir-reati kollha punibbli b'ċaħda 
tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni għal 
minimu ta' aktar minn sitt xhur;

(v) ir-reati l-oħra kollha li huma 
punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' 
detenzjoni għal massimu ta' aktar minn 
sena jew, fir-rigward ta' Stati Membri li 
għandhom livell limitu minimu għal reati 
fis-sistema legali tagħhom, ir-reati kollha 
punibbli b'ċaħda tal-libertà jew ordni ta' 
detenzjoni għal minimu ta' aktar minn sitt 
xhur;

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konverżjoni jew it-trasferiment ta' 
proprjetà, bil-konoxxenza li tali proprjetà 
ġejja minn attività kriminali jew minn 
kompliċità f'tali attività, għall-fini ta' ħabi 
jew travestiment tal-oriġini illeċita tal-
proprjetà jew sabiex tingħata għajnuna lil 
kwalunkwe persuna li tkun involuta fit-
twettiq ta' tali attività sabiex tevadi l-
konsegwenzi legali tal-azzjoni ta' dik il-
persuna;

(a) il-konverżjoni jew it-trasferiment ta' 
proprjetà, bil-konoxxenza li tali proprjetà 
ġejja minn attività kriminali jew minn 
kompliċità f'tali attività, għall-fini ta' ħabi 
jew travestiment tal-oriġini illeċita tal-
proprjetà jew sabiex tingħata għajnuna lil 
kwalunkwe persuna li tkun involuta fit-
twettiq ta' tali attività, anke jekk dik l-
assistenza tingħata biss sabiex tevadi l-
konsegwenzi legali tal-azzjoni ta' dik il-
persuna;

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-akkwist, il-pussess jew l-użu ta' 
proprjetà, bil-konoxxenza, fiż-żmien tar-
riċezzjoni tagħha, li tali proprjetà ġiet 
minn attività kriminali jew minn 
kompliċità f'tali attività.

(c) l-akkwist, il-pussess jew l-użu ta' 
proprjetà, bil-konoxxenza, fiż-żmien tar-
riċezzjoni jew l-użu tal-proprjetà, li tali 
proprjetà ġiet minn attività kriminali jew 
minn kompliċità f'tali attività.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
l-imġiba msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun reat kriminali punibbli 
meta:
(a) it-trasgressur issuspettat jew kellu 
jkun jaf li l-proprjetà ġiet minn attività 
kriminali jew minn att ta' parteċipazzjoni 
f'tali attività; u
(b) it-trasgressur ikollu relazzjoni 
kuntrattwali ma' entità marbuta u jkollu 
responsabbiltà lejha, jew ikun entità 
marbuta skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
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Direttiva (UE) 2015/849.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex reat imsemmi fil-paragrafu 1 
ikun punibbli, ma għandux ikun neċessarju 
li jiġi stabbilit dan li ġej:

2. Biex reat imsemmi fil-paragrafu 1 u 
1a ikun punibbli, ma għandux ikun 
neċessarju li jiġi stabbilit dan li ġej:

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kundanna preċedenti jew simultanja 
għall-attività kriminali li ġġenerat il-
proprjetà;

(a) kundanna preċedenti jew simultanja 
għall-attività kriminali li ġġenerat il-
proprjetà, meta awtorità ġudizzjarja tkun 
konvinta, lil hinn minn kull dubju 
raġonevoli u abbażi ta' ċirkustanzi 
speċifiċi u l-evidenza kollha disponibbli, li 
l-proprjetà tkun ġejja minn attivitajiet ta' 
natura kriminali;

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identità ta' min wettaq l-attività 
kriminali li ġġenerat il-proprjetà jew 
ċirkostanzi oħra relatati ma' dik l-attività 
kriminali;

(b) l-identità ta' min wettaq l-attività 
kriminali li ġġenerat il-proprjetà;
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-elementi fattwali kollha jew iċ-
ċirkostanzi kollha relatati mal-attività 
kriminali, meta jkun ġie stabbilit li l-
proprjetà tkun ġiet minn tali attività;

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk l-attività kriminali li ġġenerat il-
proprjetà twettqitx fit-territorju ta' Stat 
Membru ieħor jew f'dak ta' pajjiż terz, meta 
l-imġiba rilevanti tkun reat kriminali skont 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru jew il-
pajjiż terz fejn twettqet l-imġiba u tkun 
reat kriminali skont il-liġi nazzjonali tal-
Istat Membru li jimplimenta jew japplika 
dan l-Artikolu kieku twettqet hemmhekk;

(c) jekk l-attività kriminali li ġġenerat il-
proprjetà twettqitx fit-territorju ta' Stat 
Membru ieħor jew f'dak ta' pajjiż terz, meta 
l-imġiba rilevanti tkun attività kriminali 
skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru li 
jimplimenta jew japplika dan l-Artikolu 
kieku twettqet hemmhekk. L-Istati 
Membri jistgħu, madankollu, jirrikjedu li 
l-imġiba rilevanti tikkostitwixxi reat 
kriminali fl-ambitu tal-liġi nazzjonali tal-
Istat Membru l-ieħor jew il-pajjiż terz fejn 
twettqet l-imġiba, minbarra meta:
– l-imġiba rilevanti tikkostitwixxi wieħed 
mir-reati msemmija fil-punti (a) sa (ha) u 
(l) sa (n) tal-Artikolu 2(1),
– dak il-pajjiż terz huwa identifikat mill-
Kummissjoni bħala ta' "riskju għoli" fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
r-reati msemmija fl-Artikolu 3 jkunu 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas erba' snin, għall-inqas 
f'każijiet serji.

2. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
r-reati msemmija fl-Artikolu 3 jkunu 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas ħames snin.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
r-reati msemmija fl-Artikolu 3 jkunu 
punibbli b'terminu minimu ta' priġunerija 
ta' mhux inqas minn sentejn, fejn japplika 
wieħed mill-fatturi aggravanti msemmija 
fl-Artikolu 6. 

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
r-reati msemmija fl-Artikolu 4 jkunu 
punibbli b'terminu massimu ta' 
priġunerija ta' mill-inqas tliet snin. 

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Kull Stat Membru għandu jieħu 
miżuri biex jiżgura li l-persuni fiżiċi 
responsabbli għar-reati msemmija fl-
Artikoli 3 u 4, inkluż meta dawk il-persuni 
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fiżiċi jkunu aġixxew permezz ta' persuna 
ġuridika, ikunu punibbli wkoll b'pieni 
addizzjonali, bħal: 
(a) projbizzjoni temporanja jew 
permanenti li jidħlu f'kuntratti ma' 
awtoritajiet pubbliċi;
(b) skwalifika temporanja mill-
eżerċizzju ta' attivitajiet kummerċjali.
(c) fejn il-kundanna hija finali, 
projbizzjoni fit-tul minn kandidatura għal 
karigi eletti jew pożizzjoni ta' uffiċjal 
pubbliku fejn "fit-tul" hija ddefinita 
bħala l-ekwivalenti għal żewġ mandati 
konsekuttivi jew minimu ta' 10 snin.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a ) ir-reat ikun twettaq fil-qafas ta' 
organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-
Deċiżjoni Kwadru 2008/841; jew

(a) ir-reat ikun twettaq fil-qafas ta' 
organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-
Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI;

__________________ __________________
1 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata (ĠU L 300, 11.11.2008, p. 
42).

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-proprjetà li tkun oġġett ta' ħasil 
tal-flus hija derivata minn wieħed mir-
reati msemmija fil-punti (a) sa (d) u fil-
punti (f) u (m) tal-punt (1) tal-Artikolu 2, 
jew l-skop tal-ħasil tal-flus huwa biex 
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dawn ir-reati jiġu ffinanzjati;

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ir-reat ikun twettaq totalment jew 
parzjalment fit-territorju ta' ġurisdizzjoni 
li ma tikkooperax, elenkata mill-Unjoni, 
jew jinvolvi l-użu ta' sistema informali ta' 
trasferiment ta' valur, ishma tal-portatur, 
muniti virtwali jew courier bi flus 
kontanti;

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) it-trasgressur huwa persuna 
politikament esposta skont il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi li jittrasponu l-punt (9) 
tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 
2015/849; jew

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-persuna li wettqet ir-reat ikollha 
relazzjoni kuntrattwali ma' entità marbuta u 
responsabbiltà lejha, jew tkun entità 
marbuta skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2015/849/UE u wettqet ir-reat fl-
eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali 
tagħha.

(b) il-persuna li wettqet ir-reat ikollha 
relazzjoni kuntrattwali ma' entità marbuta u 
responsabbiltà lejha, jew tkun entità 
marbuta skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva (UE) 2015/849/ u wettqet ir-reat 
fl-eżerċizzju tal-attivitajiet professjonali 
tagħha; jew
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Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-proprjetà jew il-flus maħsula 
jammontaw għal valur ugwali jew 
superjuri għal EUR 500 000.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu 
responsabbli għal kwalunkwe reat 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 li jkun twettaq 
għall-benefiċċju ta' dawk il-persuni 
ġuridiċi minn kwalunkwe persuna, li 
taġixxi waħedha jew bħala parti minn korp 
tal-persuna ġuridika, u li jkollha pożizzjoni 
ta' tmexxija fil-persuna ġuridika, abbażi ta':

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu 
responsabbli għal kwalunkwe reat 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 li jkun twettaq 
għall-benefiċċju tagħhom jew għall-
benefiċċju ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
oħra minn kwalunkwe persuna, li taġixxi 
waħedha jew bħala parti minn korp tal-
persuna ġuridika, u li jkollha pożizzjoni ta' 
tmexxija fil-persuna ġuridika, abbażi ta':

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu 
responsabbli meta n-nuqqas ta' 
superviżjoni jew kontroll, minn persuna 
msemmija fil-paragrafu 1, tkun għamlet 
possibbli t-twettiq ta' kwalunkwe reat 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 għall-benefiċċju 
ta' dik il-persuna ġuridika minn persuna 
taħt l-awtorità tagħha.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li persuni ġuridiċi jistgħu jinżammu 
responsabbli meta n-nuqqas ta' 
superviżjoni jew kontroll, minn persuna 
msemmija fil-paragrafu 1, tkun għamlet 
possibbli t-twettiq ta' kwalunkwe reat 
imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 għall-benefiċċju 
tagħhom jew għall-benefiċċju ta' persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi oħra minn persuna taħt 
l-awtorità tagħha.
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Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
persuna ġuridika li tkun instabet 
responsabbli għal reati skont l-Artikolu 6 
tkun punibbli permezz ta' sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u dissważivi, li 
għandhom jinkludu multi kriminali u mhux 
kriminali, bħal:

Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
persuna ġuridika li tkun instabet 
responsabbli għal reati skont l-Artikolu 7 
tkun punibbli permezz ta' sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u dissważivi, li 
għandhom jinkludu multi kriminali u mhux 
kriminali, bħal:

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-esklużjoni ta' dik il-persuna 
ġuridika mid-dritt għall-benefiċċji pubbliċi 
jew l-għajnuna pubblika;

(1) l-esklużjoni ta' dik il-persuna 
ġuridika mid-dritt għall-benefiċċji pubbliċi 
jew l-għajnuna pubblika inklużi 
programmi jew fondi tal-Unjoni;

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) projbizzjoni temporanja jew 
permanenti fuq dik il-persuna ġuridika 
milli tidħol f'kuntratti mal-awtoritajiet 
pubbliċi;

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Konfiska tal-proprjetà u tar-rikavati li 
ġejjin minn attivitajiet kriminali
1. Kull Stat Membru għandu 
jipprevedi l-konfiska tal-proprjetà u r-
rikavat kollu ġej mit-twettiq ta' 
kwalunkwe attività kriminali, u l-mezzi 
strumentali użati jew maħsuba li jiġu 
użati fit-twettiq ta' kwalunkwe attività 
kriminali kif definit f'din id-Direttiva, 
skont id-Direttiva 2014/42/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a;
2. Kull Stat Membru għandu 
jipprevedi l-konfiska tal-proprjetà u r-
rikavat kollu ġej mit-twettiq ta' 
kwalunkwe attività kriminali, u l-mezzi 
strumentali użati jew maħsuba li jiġu 
użati fit-twettiq ta' kwalunkwe attività 
kriminali kif definit f'din id-Direttiva, 
mingħajr kundanna kriminali finali meta 
l-każ ikun skada minħabba l-mewt tat-
trasgressur;
3. Dan l-Artikolu għandu japplika 
irrispettivament mill-fatt jekk ir-reat tal-
ħasil tal-flus jew ir-reat predikat ikunx 
twettaq minn persuna fiżika jew ġuridika.
4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
kooperazzjoni fl-iffriżar u l-konfiska ta' 
proprjetà li tkun ġejja mit-twettiq jew il-
kontribut għat-twettiq ta' kwalunkwe reat 
imsemmi f'din id-Direttiva, u l-mezzi 
strumentali użati jew maħsuba biex 
jintużaw fit-twettiq jew fil-kontribut għat-
twettiq ta' kwalunkwe wieħed mir-reati 
msemmija f'din id-Direttiva u, fejn xieraq, 
jistgħu jirreferu għal Eurojust u Europol 
għal kooperazzjoni rapida u effettiva 
skont l-Artikolu 10;
1a Id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffriżar u l-
konfiska ta' mezzi strumentali u r-rikavat 
minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea 
(ĠU L 127, 29.4.2014).
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-trasgressur ikun wieħed miċ-
ċittadini tiegħu.

(b) it-trasgressur ikun wieħed miċ-
ċittadini jew residenti abitwali; or

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-reat ikun twettaq għall-benefiċċju 
ta' persuna fiżika jew ġuridika stabbilita 
fit-territorju tiegħu;

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni meta jiddeċiedi li 
jistabbilixxi ġurisdizzjoni ulterjuri fuq l-
offiżi msemmija fl-Artikoli 3 u 4 mwettqa 
barra mit-territorju tiegħu meta:

imħassar

(a) It-trasgressur ikun resident abitwali 
fit-territorju tiegħu;
(b) ir-reat ikun sar għall-benefiċċju ta' 
persuna ġuridika stabbilita fit-territorju.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta reat imsemmi fl-Artikoli 3 u 4 
jaqa' fil-ġurisdizzjoni ta' aktar minn Stat 
Membru wieħed u meta kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati 
jista' jieħu passi b'mod validu fuq il-bażi 
tal-istess fatti, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jikooperaw sabiex jiddeċiedu 
liema minnhom se jieħu passi kontra t-
trasgressur, bil-għan li l-proċedimenti 
jiġu ċentralizzati fi Stat Membru wieħed. 
Għandhom jitqiesu l-fatturi li ġejjin, fl-
ordni ta' prijorità:

(a) it-territorju tal-Istat Membru fejn 
twettaq ir-reat;
b) iċ-ċittadinanza jew ir-residenza tat-
trasgressur;
c) il-pajjiż ta' oriġini tal-vittmi;
d) it-territorju fejn instab it-
trasgressur.
L-Istati Membri jistgħu jirrikorru għall-
Eurojust sabiex jiffaċilitaw il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji tagħhom u l-koordinazzjoni 
tal-azzjonijiet tagħhom.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għodod investigattivi Għodod investigattivi u kooperazzjoni

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li 1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
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għodod investigattivi effettivi, bħal dawk li 
jintużaw fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata jew reati gravi jkunu 
disponibbli għal persuni, unitajiet jew 
servizzi responsabbli għall-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni tar- reati msemmija 
fl-Artikoli 3 u 4.

għodod investigattivi effettivi, biżżejjed 
persunal u taħriġ immirat adegwat, riżorsi 
u kapaċità teknoloġika bħal dawk li 
jintużaw fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata jew reati gravi jkunu 
disponibbli għal persuni, unitajiet jew 
servizzi responsabbli għall-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni tar-reati msemmija fl-
Artikoli 3 u 4. Tali għodod u taħriġ 
għandhom jiġu adattati għall-aħħar 
żviluppi fil-qasam taċ-ċiberkriminalità u 
l-ħasil tal-flus.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex itejbu l-iskambju 
tad-data u l-kooperazzjoni fi ħdan l-
Unjoni u jżidu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u ma' organizzazzjonijiet 
internazzjonali li jiġġieldu l-ħasil tal-flus 
u l-iffinanzjar tat-terroriżmu, filwaqt li 
jiżguraw koordinazzjoni aħjar bejniethom 
stess u l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-
aġenziji rilevanti tal-Unjoni, sabiex b'mod 
effiċjenti jiġġieldu l-ħasil tal-flus u 
jinkoraġġixxu lill-pajjiżi terzi, b'mod 
partikolari dawk identifikati mill-
Kummissjoni bħala pajjiżi terzi ta' riskju 
għoli fis-sens tal-Artikolu 9 tad-Direttiva 
(UE) 2015/849, biex jadottaw miżuri u 
riformi simili. Barra minn hekk, kull Stat 
Membru għandu jintrabat li jimplimenta 
azzjonijiet biex itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni, kemm fil-livell tal-Unjoni 
kif ukoll f'dak internazzjonali, bejn l-
Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dawn ma 
jirrifjutawx kooperazzjoni internazzjonali 
fi proċedimenti kriminali dwar il-ħasil tal-
flus fuq il-bażi li l-liġi nazzjonali tagħhom 
tqis biss l-evażjoni tat-taxxa jew il-frodi 
'il fuq minn ammont sinifikanti ta' 
ammonti mhux iddikjarati jew taxxi mhux 
imħallsa jew l-użu sistematiku ta' 
manuvri frawdolenti bħala li 
jikkostitwixxu attività kriminali jew reat 
kriminali.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
għall-konformità ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [24 xahar wara l-
adozzjoni]. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih it-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
għall-konformità ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni]. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih it-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, sa [24 xahar wara l-
iskadenza tal-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva], tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jivvaluta sa fejn l-Istati Membri ħadu l-
miżuri meħtieġa biex jikkonformaw ma' 
din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni, sa [12-il xahar wara l-
iskadenza tal-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva], tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jivvaluta sa fejn l-Istati Membri ħadu l-
miżuri meħtieġa biex jikkonformaw ma' 
din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha wkoll, sa [36 
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xahar wara l-iskadenza għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva], 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-valur 
miżjud ta' din id-Direttiva fil-ġlieda 
kontra l-ħasil tal-flus. Ir-rapport għandu 
jkopri wkoll l-impatt ta' din id-Direttiva 
fuq id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, inkluż id-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust, il-preżunzjoni 
tal-innoċenza u d-dritt għad-difiża jew id-
dritt li persuna ma tiġix ipproċessata jew 
ikkastigata darbtejn fi proċedimenti 
kriminali għall-istess reat kriminali. 
Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun meħtieġ, tiddeċiedi 
dwar l-azzjonijiet ta' segwitu xierqa.


