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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll 

tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u, b'mod ġenerali, il-protezzjoni 

tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandhom ikunu element ewlieni tal-aġenda politika tal-

Unjoni; billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jipproteġu l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra reati kriminali, li jiġġeneraw danni finanzjarji 

sinifikanti; 

B. billi d-diversità fis-sistemi ġuridiċi u amministrattivi fl-Istati Membri tippreżenta ambjent 

diffiċli biex jiġu megħluba l-irregolaritajiet u tiġi missielta l-frodi; billi kull użu skorrett 

tal-fondi tal-UE jinvolvi mhux biss telf individwali, iżda wkoll telf kollettiv; 

C. billi minħabba n-nuqqas ta' effikaċja ta' strumenti eżistenti bħalma huma l-Konvenzjoni 

dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (il-Konvenzjoni PIF) 

fil-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u attivitajiet illegali oħra li 

jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni ppreżentat żewġ proposti 

leġiżlattivi għal strumenti tal-liġi kriminali, id-Direttiva PIF u r-Regolament għall-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO) immirati lejn it-tisħiħ u ż-żieda tal-

effiċjenza tal-liġi kriminali dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE; 

D. billi l-ħolqien ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew, f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet 

responsabbli tal-Istati Membri, li jkollu kompetenza jmexxi proċedimenti kriminali f'reati 

li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, huwa essenzjali biex tiġi missielta 

l-frodi transkonfinali, filwaqt li jkun garantit li tingħata prijorità lill-protezzjoni tal-baġit 

tal-UE madwar l-Ewropa; 

E. billi l-Istati Membri huma dawk primarjament responsabbli għall-ġbir tar-riżorsi proprji, 

fost l-oħrajn fil-forma ta' VAT u dazji doganali; 

F. billi l-korruzzjoni taffettwa lill-Istati Membri kollha u tiswa lill-ekonomija tal-UE madwar 

EUR 120 biljun fis-sena, kif iddikjarat fl-ewwel rapport tal-Kummissjoni dwar il-politika 

tal-Unjoni Ewropea kontra l-korruzzjoni li ġie ppubblikat fi Frar 2014; 

G. billi l-korruzzjoni tista' tgħin il-finanzjament tal-attivitajiet ta' netwerks ta' kriminalità 

organizzata jew terroriżmu fl-Ewropa; billi l-korruzzjoni timmina wkoll il-fiduċja taċ-

ċittadini fl-istituzzjonijiet u l-proċessi demokratiċi; 

H. billi flimkien mal-kunċett taċ-ċivilizzazzjoni bbażat fuq prinċipji etiċi stabbiliti fl-istat 

tad-dritt, il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni tikkontribwixxi għall-kompetittività tal-

Unjoni fl-ekonomija globali; 

1. Jilqa' l-implimentazzjoni ta' politika ġdida kontra l-frodi fil-livell tal-UE mill-

Kummissjoni skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, u biex tiżgura li l-interessi 

finanzjarji tal-UE jiġu protetti b'mod adegwat; 
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2. Jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill biex titjieb l-

effiċjenza tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE billi jitmexxa 'l quddiem l-abbozz 

ta' Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi permezz tal-liġi kriminali ("id-Direttiva PIF"); 

iħeġġeġ lill-Kunsill biex jingħata impetu ġdid lin-negozjati dwar id-Direttiva PIF sabiex 

jissaħħaħ il-qafas legali eżistenti billi jiġu stabbiliti regoli minimi komuni għad-

definizzjoni ta' reati li tkopri t-tipi kollha ta' mġiba li taffettwa b'mod negattiv l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, bil-VAT inkluża fil-kamp ta' applikazzjoni, u billi jiġu stabbiliti 

sanzjonijiet u regoli minimi dwar il-preskrizzjoni għal każijiet bħal dawn, b'mod 

partikolari fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-każ 

Taricco fejn ġie stabbilit li hemm rabta diretta bejn l-impożizzjoni tad-dħul mill-VAT fl-

Istati Membri u l-interessi finanzjarji tal-UE; 

3. Itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill biex iżomm lill-Parlament – li fl-aħħar mill-aħħar irid 

japprova l-att leġiżlattiv propost – infurmat u involut mill-qrib fin-negozjati attwali għall-

istabbiliment tal-EPPO u jfakkar ir-rakkomandazzjonijiet li saru fir-riżoluzzjonijiet tiegħu 

ta' Marzu 2014 u April 2015; jenfasizza li r-Regolament dwar l-EPPO għandu jiġi adottat 

rapidament sabiex l-EPPO jkollu s-setgħa li jinvestiga r-reati PIF kollha, inkluża l-frodi 

tal-VAT, u jipproċedu kontra dawk suspettati li wettqu xi reat; 

4. Jenfasizza l-fatt li f'bosta Stati Membri l-frodi u l-evitar tal-VAT għadhom 

konsistentement f'livell għoli; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-telf stmat mill-ġbir tal-

VAT fl-UE, li ammonta għal EUR 168 biljun fl-2013; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel 

użu sħiħ tas-setgħat eżekuttivi tagħha biex tikkontrolla u tgħin lill-Istati Membri fil-ġlieda 

tagħhom kontra l-frodi tal-VAT u l-evitar tat-taxxa; 

5. Jinnota bi tħassib li l-għadd ta' irregolaritajiet irrappurtati bħala frawdolenti fl-2014 naqas 

biss b'4 %, wara żieda ta' 76 % fl-2013; jenfasizza l-importanza li jiżdied il-livell ta' 

rappurtar ta' attività frawdolenti madwar l-UE kollha, sabiex tingħata stampa aktar preċiża 

tas-sitwazzjoni, u biex il-mekkaniżmi u l-proċeduri ta' segwitu meħtieġa jkunu jistgħu jiġu 

stabbiliti biex jindirizzaw din il-kwistjoni b'mod aktar effikaċi; jenfasizza l-importanza li 

l-Kummissjoni tippubblika ċifri li jirriflettu bi preċiżjoni l-firxa tal-attività frawdolenti fl-

UE; 

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkooperaw fil-ġlieda kontra l-frodi permezz tal-

istrumenti u l-aġenziji eżistenti bħall-EUROPOL, l-EUROJUST u l-OLAF, u biex tittejjeb 

il-kooperazzjoni u l-koerenza bejn dawn il-korpi; 

7. Jilqa' l-istabbiliment ta' netwerk ta' Punti ta' Kuntatt Nazzjonali tal-Istati Membri u l-

inkorporazzjoni ta' għanijiet kontra l-korruzzjoni fil-proċess tas-Semestru Ewropew tal-

governanza ekonomika; 

8. Jilqa' l-ewwel Rapport tal-Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 

tiegħu lill-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tippubblika t-tieni Rapport Kontra l-Korruzzjoni sa mhux aktar tard mill-bidu tal-2016 u 

sabiex tgħarraf lill-pubbliku u l-livelli kollha tal-amministrazzjoni pubblika dwar il-

pubblikazzjoni tiegħu; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-valutazzjoni annwali tal-prestazzjoni tal-Istati 

Membri fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra li 

tiżviluppa sistema ta' indikaturi u kriterji biex jitkejjel il-livell tal-korruzzjoni fl-Istati 
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Membri; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati Membri biex 

tiġi garantita data komprensiva, eżatta u affidabbli;  

10. Jinsisti li, sabiex ikunu kredibbli, l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom imexxu bl-eżempju u 

jilħqu l-ogħla standards ta' trasparenza sħiħa tan-nefqa pubblika, l-integrità u l-kunflitti ta' 

interess, b'mod partikolari fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi attwali; jitlob lill-Kummissjoni, 

f'dan ir-rigward, biex iżżid kapitolu fir-rapport li jmiss dwar il-prestazzjoni tal-

istituzzjonijiet tal-UE fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li tikkunsidra li 85 % tal-baġit tal-UE huwa 

amministrat mill-Istati Membri, tiżgura koordinazzjoni effikaċi bejn l-organizzazzjonijiet 

ta' kontra l-frodi u l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri kollha permezz ta' 

mekkaniżmi ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni; 

12. Jistieden mill-ġdid lill-Kummissjoni tippromwovi rapidament leġiżlazzjoni dwar il-livell 

minimu ta' protezzjoni għall-whistle blowers fl-Unjoni Ewropea; jistieden lill-

istituzzjonijiet Ewropej jemendaw ir-Regolamenti tal-Persunal tagħhom biex jiżguraw li 

dawn mhux biss jobbligaw formalment lill-uffiċjali jirrappurtaw irregolaritajiet, iżda 

wkoll jistabbilixxu protezzjoni xierqa għall-whistle blowers; jistieden lill-istituzzjonijiet 

Ewropej u lil korpi oħrajn jimplimentaw l-Artikolu 22(c) tar-Regolamenti tal-Persunal 

mingħajr dewmien, fl-eventwalità li għadhom m'għamlux dan; 

13. Itenni li, skont l-Artikolu 325(2) tat-TFUE, l-Istati Membri "għandhom jieħdu l-istess 

miżuri sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bħal ma 

jieħdu sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tagħhom stess"; huwa 

tal-opinjoni li din id-dispożizzjoni mhijiex qed titħares fl-UE; huwa tal-opinjoni li l-

Kummissjoni għandha tiżviluppa politika orizzontali dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-

korruzzjoni; jenfasizza li l-Kummissjoni hija responsabbli wkoll għall-infiq effikaċi ta' 

fondi, u jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti ta' prestazzjoni 

interni; 

14. Jinnota li l-prosekuzzjoni komprensiva ta' reati, fosthom frodi u korruzzjoni jew ħasil tal-

flus jew kriminalità organizzata u attivitajiet illegali oħra relatati li jaffettwaw l-interessi 

finanzjarji tal-UE, hija kundizzjoni indispensabbli għall-funzjonament effikaċi tal-UE; 

jenfasizza l-ħtieġa li jingħata segwitu sistemiku għar-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF; 
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