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6.12.2017 B8-0660/15 

Emenda  15 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 55a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 55a. Jistieden lill-Istati Membri biex 

jimponu penali finanzjarji severi fuq kull 

minn ikun inadempjenti, kemm jekk 

huma persuni individwali kif ukoll jekk 

huma persuni korporattivi; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/16 

Emenda  16 

Mario Borghezio 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 97 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

97. Jitlob valutazzjoni urġenti mill-

Kummissjoni dwar l-implikazzjonijiet li l-

attivitajiet tal-logħob tal-azzard, il-muniti 

virtwali, il-kriptomuniti u t-teknoloġiji 

blockchain u finanzjarji jista' jkollhom fuq 

il-ħasil tal-flus u l-kriminalità fiskali; 

jistieden lill-Kummissjoni tqis ukoll 

azzjoni possibbli, inkluża l-leġiżlazzjoni 

biex toħloq qafas regolatorju għal dawk l-

attivitajiet sabiex tillimita l-għodod għall-

ħasil tal-flus; 

97. Jitlob valutazzjoni urġenti mill-

Kummissjoni dwar l-implikazzjonijiet li l-

attivitajiet tal-logħob tal-azzard, il-muniti 

virtwali, il-kriptomuniti u t-teknoloġiji 

blockchain u finanzjarji jista' jkollhom fuq 

il-ħasil tal-flus u l-kriminalità fiskali; 

jistieden lill-Kummissjoni tqis ukoll 

azzjoni possibbli, inkluża l-leġiżlazzjoni 

biex toħloq qafas regolatorju għal dawk l-

attivitajiet sabiex tillimita l-għodod għall-

ħasil tal-flus, bil-ħsieb ukoll tal-ħtieġa li 

jiġu identifikati x-xerrejja ta' muniti 

kriptografiċi kif ukoll il-persuni li jirċievu 

l-pagamenti; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/17 

Emenda  17 

Mario Borghezio 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 110a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 110a. Ifakkar li l-Unitajiet tal-

Intelligence Finanzjarja jeħtieġ jiġu 

informati jekk moskej u ċentri Islamiċi 

fejn isiru offerti (ħawala) ikunu suspettati 

b'ħasil tal-flus jew fejn ikunu qed 

jitwettqu, twettqu jew ikun sar tentattiv li 

jitwettqu reati ta' finanzjament tat-

terroriżmu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/18 

Emenda  18 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 128a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 128a. Jirrakkomanda li jiġu identifikati 

l-persuni li għandhom il-kontroll reali fuq 

il-kumpaniji li jisponsorjaw it-timijiet tal-

futbol, u timijiet sportivi oħra; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/19 

Emenda  19 

Mario Borghezio, Gilles Lebreton 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 133 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

133. Jenfasizza li, biex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni sħiħa tar-regoli kontra l-

ħasil tal-flus, il-verifiki fil-qasam tas-

superviżjoni bankarja nazzjonali għandhom 

ikunu sistematiċi u għal għarrieda; 

133. Jisħaq li, biex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni sħiħa tar-regoli kontra l-

ħasil tal-flus, il-verifiki fil-qasam tas-

superviżjoni bankarja nazzjonali għandhom 

ikunu sistematiċi u għal għarrieda, filwaqt 

li tkun rikonoxxuta l-possibbiltà li l-

liċenzji bankarji jaf jiġu sospiżi u/jew 

revokati; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/20 

Emenda  20 

Mario Borghezio 

f'isem il-Grupp ENF 

 

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 b'segwitu għall-inkjesta dwar il-

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

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 137a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 137a. Jirrikonoxxi l-fatt li l-banek taħt 

il-kontroll tal-Istat Iżlamiku għandhom 

aċċess għas-SWIFT u b'hekk huma 

kapaċi jibagħtu fondi lejn l-UE u fiha 

permezz ta' netwerks użati minn 

attivitajiet kummerċjali marbuta ma' 

komunitajiet Iżlamiċi (bħall-ħwienet tal-

laħam, swieq etniċi, eċċ.); jitlob li 

kwalunkwe informazzjoni siewja dwar l-

għadd ta' kontijiet bankarji ffriżati fl-

Istati Membri, u s-somom ta' flus 

miżmuma fihom, li tirriżulta mill-

investigazzjonijiet dwar il-finanzjament 

tat-terroriżmu Iżlamiku tkunu magħmula 

disponibbli għall-Kummissjoni, il-Kunsill 

u l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja; 

Or. en 

 

 


