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6.12.2017 B8-0660/1 

Emenda  1 

David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 159 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

159. Jissottolinja l-importanza ta' 

reċiproċità effikaċi sħiħa fil-qafas tal-Att 

dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet 

Barranin (FATCA0 u ftehimiet simili 

oħra; 

imħassar 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/2 

Emenda  2 

David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 176 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

176. Jirrimarka li r-rifuġji fiskali jeqirdu 

r-riżorsi naturali globali, b'mod 

partikolari dawk tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa lill-

pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-ġlieda kontra 

l-korruzzjoni, l-attivitajiet kriminali, il-

frodi tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jistieden 

lill-Kummissjoni tgħin lil dawn il-pajjiżi, 

permezz tal-kooperazzjoni u l-iskambju ta' 

informazzjoni, sabiex jiġu miġġielda l-

erożjoni tal-bażi tat-taxxa u t-trasferiment 

tal-profitti lejn ir-rifuġji fiskali u l-banek li 

jipprattikaw is-segretezza bankarja; jisħaq 

li dawn il-pajjiżi kollha jeħtieġ jirrispettaw 

l-istandards globali li jirregolaw l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni dwar il-

kontijiet bankarji; 

176. Jirrimarka li r-rifuġji fiskali 

jiffaċilitaw l-iżvilupp internazzjonali; 

iħeġġeġ lill-UE tappoġġa lill-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, 

l-attivitajiet kriminali, il-frodi tat-taxxa u l-

ħasil tal-flus; jistieden lill-Kummissjoni 

tgħin lil dawn il-pajjiżi, permezz tal-

kooperazzjoni u l-iskambju ta' 

informazzjoni, sabiex jiġu miġġielda l-

erożjoni tal-bażi tat-taxxa u t-trasferiment 

tal-profitti lejn ir-rifuġji fiskali u l-banek li 

jipprattikaw is-segretezza bankarja; 

jenfasizza li dawn il-pajjiżi kollha jeħtieġ 

jirrispettaw l-istandards globali li 

jirregolaw l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/3 

Amendment  3 

David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 198 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

198. Iqis li d-dritt għall-inkjesta huwa 

kompetenza fundamentali tal-Parlament; 

jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jqawwu 

d-drittijiet ta' inkjesta tal-Parlament 

abbażi tal-Artikolu 226 tat-Trattat; 

jesprimi l-opinjoni soda tiegħu li, biex 

jiffunzjonaw kif suppost, huwa essenzjali 

li l-kumitati ta' inkjesta parlamentari 

jkunu jistgħu jħarrku lil persuni ta' 

interess biex jidhru quddiemhom u 

jkollhom aċċess għal dokumenti rilevanti; 

imħassar 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/4 

Emenda  4 

David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 199 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

199. Jisħaq li huwa indispensabbli, 

għall-eżerċizzju tal-kontroll demokratiku 

fuq l-eżekuttiv, li l-Parlament jingħata 

setgħat ta' investigazzjoni li jaqblu ma' 

dawk tal-parlamenti nazzjonali tal-UE; 

jemmen li sabiex jeżerċita dan ir-rwol ta' 

sorveljanza demokratika, il-Parlament 

irid ikollu s-setgħa li jsejjaħ u jġiegħel lix-

xhieda biex jidhru u li jġiegħel il-

preżentazzjoni ta' dokumenti; jemmen li 

sabiex dawn id-drittijiet jiġu eżerċitati, l-

Istati Membri jeħtieġilhom jaqblu li 

jimplimentaw sanzjonijiet kontra 

individwi talli jonqsu milli jidhru jew milli 

jippreżentaw dokumenti f'konformità mal-

liġi nazzjonali li tirregola l-inkjesti 

parlamentari nazzjonali; itenni l-appoġġ 

tal-Parlament għall-pożizzjoni deskritta 

fir-rapport tal-2012 dwar din il-kwistjoni1; 

imħassar 

------------------------------------------- 

1 ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 41. 

 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/5 

Amendment  5 

David Coburn 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar 

tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 210 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

210. Jistieden lill-Istati Membri, fil-

mument ta' riforma tat-Trattati, biex 

jappoġġaw l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet fil-

qasam tal-politika fiskali permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, u fil-

qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; 

imħassar 

Or. en 

 

 


