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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 mitfugħa, 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, apparti 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

(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 u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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 deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija 
mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja 
inkonnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati 
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0839),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C6-0028/2008),

– wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(4) tiegħu,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-
0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill sabiex meta jiddeċiedi dwar id-data ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni 
tat-23 ta’ Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja relatata ma' l-aġġustament tal-
qligħ ta' intrapriżi assoċjati, hu jikkonsidra t-tħassib tal-Parlament rigward il-bżonn li jiġi 
evitat piż ta’ taxxa minn fuq min iħallas it-taxxa;

5. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
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Emenda 1

Proposta għal rakkomandazzjoni
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ, kif emendata 
mill-Protokoll tal-25 ta' Mejju 1999, mill-
Konvenzjonijiet tal-21 ta' Diċembru 1995 u 
tat-8 ta' Diċembru 2004 u minn din id-
Deċiżjoni, tidħol fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 
2007 bejn il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-
Istati Membri l-oħra li għandhom fis-seħħ 
il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ. Din tidħol 
fis-seħħ bejn il-Bulgarija, ir-Rumanija u 
kull Stat Membru ieħor fil-jum li l-
Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tidħol fis-seħħ 
għall-Istati Membri l-oħra kkonċernati.

Il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ, kif emendata 
mill-Protokoll tal-25 ta' Mejju 1999, mill-
Konvenzjonijiet tal-21 ta' Diċembru 1995 u 
tat-8 ta' Diċembru 2004 u minn din id-
Deċiżjoni, tidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta’ 
wara ta’ meta din id-Deċiżjoni tiġi 
ppubblikata  fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-
Unjoni Ewropea bejn il-Bulgarija, ir-
Rumanija u l-Istati Membri l-oħra li 
għandhom fis-seħħ il-Konvenzjoni ta' 
Arbitraġġ. Din tidħol fis-seħħ bejn il-
Bulgarija, ir-Rumanija u kull Stat Membru 
ieħor fil-jum li l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ 
tidħol fis-seħħ għall-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intwera tħassib dwar dħul fis-seħħ retroattiv. Sabiex jitneħħa kull dubju skond il-liġi 
nazzjonali, huwa issuġġerit li d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tkun fil-ġurnata 
ta’ wara l-ġurnata tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill tikkonċerna l-adeżjoni tal-
Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni 90/436/KEE tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-
eliminazzjoni tat-taxxa doppja relatata ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (l-
hekk imsejħa “Konvenzjoni ta' Arbitraġġ”), il-Konvenzjoni tal-21 ta' Diċembru 1995 dwar l-
adeżjoni ta' l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ, il-Protokoll tal-
25 ta' Mejju 1999 li jemenda l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ u l-Konvenzjoni ffirmata fit-8 ta’ 
Diċembru 2004 mir-Repubblika Ċeka, mill-Estonja, minn Ċipru, mil-Latvja, mil-Litwanja, 
mill-Ungerija, minn Malta, mill-Polonja, mis-Slovenja u mis-Slovakkja sabiex jissieħbu fil-
Konvenzjoni ta' Arbitraġġ.

Dan is-sett ta’ strumenti legali huwa maħsub sabiex jelimina t-taxxa doppja relatata ma' l-
aġġustament tal-qligħ ta’ intrapriżi assoċjati. Il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tistipula proċedura 
ta’ arbitraġġ li tippermetti lill-kumpaniji jitolbu reviżjoni ta’ l-aġġustament tal-qligħ ta’ 
intrapriżi assoċjati.

L-Att ta’ l-2005 ta’ l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija introduċa sistema simplifikata għall-
adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għal dawn il-konvenzjonijiet. Fuq il-bażi ta’ l-
Artikolu 3(3) u 3(4) ta' l-Att ta' l-Adeżjoni, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni sabiex 
jiddetermina d-data li fiha jidħlu fis-seħħ dawn il-konvenzjonijiet għall-Bulgarija u r-
Rumanija u biex jagħmel l-aġġustamenti kollha meħtieġa għal dawn il-konvenzjonijiet. 
B’hekk, il-Kunsill għandu jaġixxi fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, wara li jikkonsulta 
mal-Parlament Ewropew.

Sa fejn id-deċiżjoni proposta hija l-implimentazzjoni ta’ mandat inkluż it-Trattat ta’ Adeżjoni 
ta’ l-2005, ir-rapporteur jappoġġja bi sħiħ ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u jħares 'il 
quddiem sabiex jara l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ u 
sabiex jara l-istrumenti relatati jitlestew fl-iqsar żmien possibbli.

Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-leġiżlatur u għall-kwistjoni rigward 
id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ emendata. It-test propost jissuġġerixxi 
li l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ emendata tidħol fis-seħħ bejn il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Istati 
Membri, skond din l-iskeda:

 fir-rigward ta’ l-Istati Membri li għalihom il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ diġà tinsab fis-
seħħ: fl-1 ta’ Jannar 2007;

 fir-rigward ta’ l-Istati Membri li għalihom il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ għadha ma 
tinsabx fis-seħħ: fil-ġurnata li l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tidħol fis-seħħ għal dawk l-
Istati Membri.

L-iskeda timplika li d-Deċiżjoni, meta u jekk tiġi approvata, se tistabbilixxi data retroattiva 
tad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ.  Intwera tħassib dwar l-effett retroattiv. 
Sabiex jitneħħa kull dubju skond il-liġi nazzjonali, huwa issuġġerit li d-dħul fis-seħħ tal-
Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tkun fil-ġurnata ta’ wara l-ġurnata tal-pubblikazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni, 
jiġifieri d-data minn meta l-applikabilità tal-proċeduri skond il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ 
tibda, ir-rapporteur, skond il-prinċipji li l-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ tinkorpora, jistieden lill-
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Kunsill, meta jiddeċiedi dwar din id-data, sabiex iqis li dan l-arranġament jevita piż ta’ taxxa 
minn fuq min min iħallas it-taxxa.
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