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PR_COD_1rej

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħ,a sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, minbarra fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop 
tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tal-poteri ta' 
implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Proċedura ta' Kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0906)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2), l-ewwel u t-tieni sentenza, u 95 tat-
Trattat KE, skond liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6 
0022/2007),

– wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-
0000/2007),

1. Jiċħad il-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Parlament Ewropew jemmen li l-validità, l-integrita u l-istabbilità tal-kreditu u ta' l-
istituzzjonijiet finanzjarji u l-kunfidenza fis-sistema finanzjarja kollha jistgħu jkunu serjament 
mhedda mill-isforzi ta' kriminali biex jgħaddu flus legali u illegali għal skopijiet ta' 
terroriżmu.  Sabiex ikun evitat li l-Istati Membri jadottaw miżuri li jipproteġu s-sistemi 
finanzjarji li jistgħu jkunu inkonsistenti ma' l-iffunzjonar tas-suq intern, ġiet adottata d-
Direttva 2005/60/KE dwar "il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistemi finanzjarji għall-iskop ta' ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu" fis-26 ta' Ottubru 2005.

Fil-partijiet tal-miżuri li jimplimentaw d-Direttiva msemmija hawn fuq (Artikoli 40 u 41) issir 
referenza għall-"l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva rigward l-
adozzjoni ta' regoli tekniċi u deċiżjonijiet skond il-proċedura ta' Deċiżjoni 1999/468/KE, se 
jkunu sospiżi għal erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva". 

Intlaħaq ftehim bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-"deċiżjoni ta' 
komitoloġija" l-ġdida li tistipula l-proċeduri għall-poteri ta' implimentazzjoni  mogħtija lill-
Kummissjoni, fis-17 ta' Lulju 2006. Fuq il-bażi ta' din id-deċiżjoni ġdida ta' komitoloġija l-
Kummissjoni elenkat 25 strument diġà adottat li għandhom bżonn ta' "aġġustament urġenti", 
wieħed minnhom hija d-Direttiva 2005/60/KE. Il-Kummissjoni tipproponi li din id-Direttiva 
tkun emendata biex tintroduċi proċedura regolatorja bi skrutinju u konsegwentement 
kwalunkwe dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti li jipprovdu għal limitu ta' żmien impost 
fuq id-delegazzjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, kif imsemmi aktar 'l fuq.

Il-Parlament Ewropew ma jistax jaċċetta li jaqbel dwar tali approċċ peress li l-uniku skrutinju 
li jista' jeżerċita huwa li jkollu klawżola ta' reviżjoni perjodika msemmija speċifikatament fit-
test tal-leġiżlazzjoni.

Bl-istess mod, il-Parlament Ewropew ma jistax jaqbel ma' test ta' emenda kif propost jekk u 
sakemm ma jkunx definit b'mod ċar dak li il-Kummissjoni tikkunsidra li jaqa' taħt l-"l-
elementi l-ġodda mhux essenzjali" fir-rigward ta' din id-Direttiva.


