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MT Magħquda fid-diversità MT 

6.12.2017 B8-0660/23 

Emenda  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 3a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 3a. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu 

azzjoni dwar każijiet rappurtati ta' ħasil 

tal-flus u rapporti dwar tranżazzjonijiet 

suspettużi bil-għan li jitwettqu 

investigazzjonijiet xierqa hekk kif l-

awtoritajiet isiru jafu bl-informazzjoni; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.12.2017 B8-0660/24 

Emenda  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 3b (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 3b. Ifakkar fil-qafas tal-UE għal 

rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi, 

u jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni 

internazzjonali aktar mill-qrib bejn l-

Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-

UE u mhux tal-UE; jitlob ukoll setgħat 

investigattivi akbar għall-korpi Ewropej, 

b'mod partikolari l-Europol u l-Eurojust, 

f'każijiet ta' ħasil tal-flus; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Emenda  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 3c (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 3c. Ifakkar li l-verifika adegwata tas-

sidien benefiċjarji aħħarin hija essenzjali 

biex jiġi evitat l-użu ta' kumpaniji tal-isem 

għall-ħasil tal-flus (kif wera l-każ tal-

Azerbaijan Laundromat); jitlob ukoll 

implimentazzjoni u infurzar effikaċi tad-

direttiva Ewropea kontra l-ħasil tal-flus; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Emenda  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 4a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 4a. Jistieden lill-ġurisdizzjonijiet 

kollha li ttrasponew jew se tittrasponu r-

rakkomandazzjonijiet tal-OECD kontra l-

BEPS fil-liġi nazzjonali tagħhom 

jirrispettaw mhux biss il-kliem iżda anke 

l-ispirtu tar-rakkomandazzjonijiet; 

ifakkar li t-trasparenza hija strument 

importanti biex tiġi indirizzata l-evażjoni 

tat-taxxa, u b'mod partikolari l-

pjanifikazzjoni fiskali aggressiva; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Emenda  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 13 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

13. Jistieden lill-Istati Membri 

jipprojbixxu l-ftuħ ta' kontijiet finanzjarji 

u s-sjieda ta' kumpanija tal-isem f'rifuġji 

fiskali minn ċittadini mhux residenti, u 

jimponu penali finanzjarji f'każijiet ta' 

nuqqas ta' konformità, inkluż, fil-każ ta' 

kumpaniji, l-esklużjoni minn sejħiet tal-

akkwist pubbliku mill-UE u l-Istati 

Membri; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jwettqu valutazzjoni tal-

impatt dwar il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 

obbligatorja jew projbizzjoni tas-sjieda, 

inkluża s-sjieda benefiċjarja ta' kontijiet 

finanzjarji u kumpaniji tal-isem minn 

ċittadini u kumpaniji tal-UE fil-pajjiżi li 

jidhru fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet 

tat-taxxa li ma jikkooperawx u fil-lista tal-

UE ta' pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-

reġimi AML/CFT tagħhom, sabiex 

jimpedixxu l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Emenda  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 15 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

15. Jirrakkomanda li kwalunkwe 

entità li toħloq struttura offshore għandha 

tipprovdi r-raġunijiet leġittimi wara tali 

deċiżjoni lill-awtoritajiet kompetenti 

sabiex jiġi żgurat li kontijiet offshore ma 

jintużawx għal skopijiet ta' ħasil tal-flus 

jew tal-evażjoni tat-taxxa; 

15. Ifakkar lill-Istati Membri fl-

importanza tal-prinċipju tal-GAAR fil-

politika tat-tassazzjoni, u jħeġġeġ lill-

awtoritajiet tat-taxxa jużaw dan il-

prinċipju b'mod konsistenti sabiex jiġi 

evitat li jinħolqu strutturi għal finijiet ta' 

frodi u evażjoni tat-taxxa; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Emenda  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 26 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

26. Jistieden lill-Kunsill jistabbilixxi, 

sal-aħħar tal-2017, lista simili bl-Istati 

Membri tal-UE fejn jeżistu 

Ġurisdizzjonijiet tat-Taxxa Mhux 

Kooperattivi anke jekk f'reġjuni jew fi 

strutturi amministrattivi oħra ta' dawk l-

Istati Membri; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq, 

sal-aħħar tal-2018, rapport li jivvaluta r-

reġimi tat-taxxa tal-Istati Membri u tal-

ġurisdizzjonijiet, ir-reġjuni jew l-istrutturi 

amministattivi dipendenti l-oħra tagħhom 

li jiffaċilitaw il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa 

u għandhom impatt potenzjalment dannuż 

fuq is-suq uniku; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Emenda  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 38 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

38. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jimmiraw lejn riformi 

aktar ambizzjużi fil-qasam tat-tassazzjoni, 

sabiex ineħħu l-kompetizzjoni tat-taxxa 

fost l-Istati Membri; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jsegwu r-

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Indipendenti għar-Riforma tat-

Tassazzjoni Korporattiva Internazzjonali 
u jaqblu fuq rata tat-taxxa korporattiva 

effikaċi minima, kif ukoll fuq politika li 

tagħti ħelsien mit-taxxa b'mod ristrett u 

biss fuq kostijiet lokali biex tappoġġa l-

investiment produttiv; jirrakkomanda 

wkoll li l-Istati Membri kollha jtemmu t-

trattament speċjali tat-taxxa għal 

kumpaniji u individwi barranin u/jew 

kbar, u jippubblikaw ftehimiet diġà fis-

seħħ; 

38. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jimmiraw lejn riformi 

aktar ambizzjużi fil-qasam tat-tassazzjoni; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jivvalutaw l-għodod kollha 

disponibbli biex jindirizzaw l-evitar tat-

taxxa u l-pjanifikazzjoni fiskali 

aggressiva, inkluża l-possibbiltà li tiġi 

introdotta rata tat-taxxa minima f'ċerti 

oqsma; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.12.2017 B8-0660/31 

Emenda  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 58 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

58. Jinnota bi tħassib li waħda mill-

aktar skemi ta' evitar tat-taxxa dannużi u 

magħrufa fl-UE, l-hekk imsejħa struttura 

"Double Irish", xorta tista' tibqa' fis-seħħ 

wara d-data tal-eliminazzjoni gradwali 

tagħha fl-2020 grazzi għal 

dispożizzjonijiet fi ħdan bosta trattati ta' 

tassazzjoni doppja bejn l-Irlanda u pajjiżi 

oħrajn, fosthom anki rifuġji fiskali; 

jistieden lill-gvern Irlandiż jeżamina mill-

ġdid in-netwerk ta' trattati ta' tassazzjoni 

doppja tiegħu sabiex ineħħi tali 

dispożizzjoni; 

58. Jinnota eżempju wieħed ta' skema 

ta' evitar tat-taxxa fl-UE, l-hekk imsejħa 

struttura "Double Irish", li se tiġi eliminata 

gradwalment sal-2020; jistieden lill-Istati 

Membri jwettqu monitoraġġ tat-trattati ta' 

tassazzjoni doppja tagħhom biex jiżguraw 

li l-iskemi ta' evitar tat-taxxa ma jiġux 

sfruttati permezz ta' diskrepanzi fit-taxxa; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.12.2017 B8-0660/32 

Emenda  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 78 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

78. Jisħaq li l-qafas legali tad-Direttiva 

dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus tal-

UE għandu wkoll jipprojbixxi bis-sħiħ l-

ishma tal-portatur minħabba l-fatt li dawn 

l-ishma tal-portatur huma strumentali 

biex wieħed jirċievi, ikollu jew 

jittrasferixxi flus illeċiti b'mod anonimu u 
huma għodda utli ħafna għall-ħolqien ta' 

skemi internazzjonali għall-ħasil tal-flus; 

huma jippermettu sistema li hija inqas 

ċara minn dawk f'rifuġji fiskali b'fama 

ħażina bħal, inter alia, il-Panama, il-

Gżejjer Cayman, ir-Repubblika 

Dominicana jew il-Liechtenstein; 

78. Jenfasizza li l-qafas legali tal-

4AMLD jipprojbixxi bis-sħiħ l-ishma tal-

portatur anonimi li, sakemm ma jkunux 

debitament reġistrati, irriżultaw li huma 

għodda utli għall-ħolqien ta' skemi 

internazzjonali għall-ħasil tal-flus; jistieden 

lill-Istati Membri jimplimentaw u 

jinfurzaw korrettament il-4AMLD, li 

daħlet fis-seħħ fis-26 ta' Ġunju 2017; 

jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-

traspożizzjoni u l-implimentazzjoni 

korretta tad-Direttiva; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Emenda  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 127 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

127. Jappella sabiex l-intermedjarji 

bbażati fl-UE jiġu pprojbiti milli jkunu 

attivi b'mod dirett jew indirett fil-pajjiżi 

inklużi fil-listi suwed Ewropej bħala 

rifuġji fiskali, jew li huma f'riskju għoli li 

jkunu pajjiżi fejn isir ħasil tal-flus; 

127. Jistieden lill-Istati Membri 

jintroduċu diżinċentivi għall-intermedjarji 
bbażati fl-UE b'tali mod li jiskoraġġuhom 

milli joperaw f'ġurisdizzjonijiet elenkati 

fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-

taxxa li ma jikkooperawx u fil-lista tal-UE 

ta' pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-

reġimi AML/CFT tagħhom, pereżempju 

billi jeskluduhom mis-sejħiet tal-akkwist 

pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni, 

barra minn hekk, twettaq valutazzjoni tal-

impatt dwar il-possibbiltà li l-

intermedjarji bbażati fl-UE ma jitħallewx 

joperaw fil-ġurisdizzjonijiet li jidhru fil-

lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa 
li ma jikkooperawx u fil-lista tal-UE ta' 

pajjiżi b'nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi 

AML/CFT tagħhom; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Emenda  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 150a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 150a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta b'liema mod il-portijiet franki u 

l-ħruġ ta' liċenzji għall-bastimenti jistgħu 

jintużaw ħażin għal skopijiet ta' evażjoni 

tat-taxxa u, jekk ikun xieraq, tressaq 

proposta adegwata biex jitnaqqsu dawn ir-

riskji; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Emenda  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 160 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

160. Jistieden lill-Istati Membri rilevanti 

jużaw l-opportunità tar-relazzjonijiet diretti 

li jkollhom mal-pajjiżi rilevanti biex jieħdu 

l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jitfgħu 

pressjoni fuq il-pajjiżi u t-territorji extra-

Ewropej1 tagħhom u r-reġjuni 

ultraperiferiċi2 li ma jirrispettawx l-

istandards internazzjonali fl-oqsma tal-

kooperazzjoni fiskali, it-trasparenza u l-

ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; huwa tal-

fehma li f'dawn it-territorji għandhom jiġu 

infurzati r-rekwiżiti tat-trasparenza u d-

diliġenza dovuta tal-UE b'mod effikaċi; 

160. Jistieden lill-Istati Membri rilevanti 

jużaw l-opportunità tar-relazzjonijiet diretti 

tagħhom mal-pajjiżi rilevanti biex jieħdu l-

azzjonijiet meħtieġa sabiex jitfgħu 

pressjoni fuq il-pajjiżi u t-territorji extra-

Ewropej (OCTs)1 u r-reġjuni 

ultraperiferiċi2 tagħhom li jista' jkun li ma 

jirrispettawx l-istandards internazzjonali fl-

oqsma tal-kooperazzjoni fiskali, it-

trasparenza u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-

flus; huwa tal-fehma li f'dawn it-territorji 

għandhom jiġu infurzati r-rekwiżiti tat-

trasparenza u d-diliġenza dovuta tal-UE 

b'mod effikaċi; 

––––––––––– 

1 Greenland, New Caledonia u d-Dipendenzi, il-

Polineżja Franċiża, it-Territorji Franċiżi tan-

Nofsinhar u Antartiċi, Wallis u Futuna, Mayotte, 

Saint Pierre u Miquelon, Aruba, l-Antilli 

Netherlandiżi (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, il-Gżejjer 

Cayman, il-Gżejjer Falkland, il-Georgia tan-

Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar, 

Montserrat, Pitcairn, Saint Helena u d-Dipendenzi, 

it-Territorju Brittaniku tal-Antartika, it-Territorju 

Brittaniku tal-Oċean Indjan, il-Gżejjer Turks u 

Caicos, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi u Bermuda; 

2 ir-reġjuni ultraperiferiċi - il-Gżejjer Kanarji, La 

Réunion, il-Guyana Franċiża, Martinique, 

Guadeloupe, Mayotte, Saint Martin, l-Azores u 

––––––––––– 

1 Greenland, New Caledonia u d-Dipendenzi, il-

Polineżja Franċiża, it-Territorji Franċiżi tan-

Nofsinhar u Antartiċi, Wallis u Futuna, Mayotte, 

Saint Pierre u Miquelon, Aruba, l-Antilli 

Netherlandiżi (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, il-Gżejjer 

Cayman, il-Gżejjer Falkland, il-Georgia tan-

Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar, 

Montserrat, Pitcairn, Saint Helena u d-Dipendenzi, 

it-Territorju Brittaniku tal-Antartika, it-Territorju 

Brittaniku tal-Oċean Indjan, il-Gżejjer Turks u 

Caicos, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi u Bermuda. 

2 ORs: il-Gżejjer Kanarji, La Réunion, il-Guyana 

Franċiża, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint 
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Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Emenda  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 160a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 160a.  Jenfasizza l-importanza ta' 

definizzjonijiet ċari ta' "ġurisdizzjoni 

offshore", "pajjiż extra-Ewropew" u 

"reġjun ultraperiferiku" (OR), peress li 

kull wieħed minn dawn it-termini huwa 

relatat ma' ordinamenti ġuridiċi, prattiki 

u reġimi differenti; jenfasizza l-ħtieġa li 

tiġi miġġielda kull forma ta' frodi u 

evażjoni tat-taxxa, irrispettivament minn 

fejn isseħħ; jinnota li r-reġimi attwali fir-

reġjuni ultraperiferiċi japplikaw il-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni u jirrispettaw l-

istandards internazzjonali u tal-Unjoni, 

bis-saħħa tal-istatus speċjali tagħhom 

stabbilit fl-Artikolu 349 tat-TFUE u 

kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea fid-deċiżjoni tagħha fil-

kawża C132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ01

32&from=MT 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=MT
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6.12.2017 B8-0660/37 

Emenda  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 201a (ġdid) 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

 201a. Jistieden lill-gruppi politiċi tal-

Parlament jiddeċiedu dwar it-twaqqif ta' 

kumitat speċjali temporanju matul it-

terminu parlamentari preżenti biex 

ikompli l-ħidma tal-Kumitat PANA u 

jinvestiga r-rivelazzjonijiet reċenti tal-

Paradise Papers; 

Or. en 

 

 


