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6.12.2017 B8-0660/9 

Emenda  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 13a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  13a. Jitlob l-introduzzjoni ta' 

projbizzjoni li twaqqaf lill-istituzzjonijiet 

tal-UE milli jiftħu kontijiet fil-

ġurisdizzjonijiet li jidhru fil-lista tal-UE 

ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Emenda  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 22a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 22a. Jiddispjaċih li l-lista tal-UE ta' 

ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma 

jikkooperawx, approvata u ppubblikata 

mill-Kunsill, tiffoka biss fuq 

ġurisdizzjonijiet barra l-UE u teskludi 

pajjiżi fl-UE li kellhom rwol sistematiku 

fil-promozzjoni u l-faċilitazzjoni ta' 

prattiki tat-taxxa dannużi u li ma 

jissodisfawx il-kriterju ta' tassazzjoni 

ġusta; jenfasizza li, kif uriet simulazzjoni 

mwettqa mill-Oxfam, mill-inqas erba' 

Stati Membri kienu jiddaħħlu fil-lista 

kieku ġew eżaminati skont l-istess kriterji 

tal-UE; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-

fatt li l-esklużjoni a priori ta' pajjiżi tal-

UE mill-iskrutinju taffettwa l-leġittimità, 

il-kredibbiltà u l-effikaċja tal-proċess 

kollu;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Emenda  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 41a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  41a. Jiddispjaċih li skont ir-regoli tal-

UE dwar l-għajnuna mill-Istat, it-taxxi 

mhux imħallsa rkuprati mingħand il-

benefiċjarji ta' għajnuna fiskali illegali 

jappartjenu lill-pajjiż li jkun ta l-

għajnuna, u mhux lill-pajjiżi li jkunu 

sofrew erożjoni tal-bażi tat-taxxa tagħhom 

minħabba skemi tat-taxxa distorsivi; 

jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 

tiżviluppa metodoloġiji xierqa għall-

kwantifikazzjoni tat-telf ta' dħul għall-

Istati Membri affettwati u proċeduri ta' 

rkupru adegwati biex jiġi żgurat li t-taxxi 

mhux imħallsa jitqassmu lill-Istati 

Membri fejn fil-fatt tkun seħħet l-attività 

ekonomika;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Emenda  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

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 131a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

  131a. Jitlob l-applikazzjoni rigoruża ta' 

pieni effikaċi fuq il-banek, li jinkludu s-

sospensjoni jew l-irtirar tal-liċenzja 

bankarja tal-istituzzjonijiet finanzjarji li 

jkun ippruvat li huma involuti fil-

promozzjoni jew il-faċilitazzjoni tal-ħasil 

tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa jew il-

pjanifikazzjoni fiskali aggressiva; 

Or. en 

 

 


