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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar Kooperazzjoni Amministrattiva fil-
qasam tad-dazji tas-sisa
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0730),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C70447/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A70000/2011),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

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

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

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-ħolqien ta' unjoni fiskali Ewopea 
għandha tinkludi skambju tal-
informazzjoni estiż, rapidu, effiċjenti, 
konvenjenti u sa fejn possibbli, 
awtomatiku, bejn l-Istati Membri għal 
titjib fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull parti mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni għandha tqis strument importanti 
għall-ksib simultanju tal-objettivi mikroekonomiċi u makroekonomiċi. Għalhekk huwa 
importanti li ssir, fi ħdan dan ir-regolament, referenza ċara għas-suq intern kif ukoll għall-
unjoni fiskali Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-għan li jiskambjaw l-informazzjoni 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tas-
sisa, żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jaqblu, fuq il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, li 
jwettqu kontrolli simultanji, fit-territorju 
tagħhom stess, tas-sitwazzjoni tad-dazju 
tas-sisa ta’ operatur ekonomiku wieħed jew 
aktar jew ta’ persuni oħrajn, li huma ta’ 
interess komuni u komplimentari, kull 
meta dawn il-kontrolli jidhru li huma aktar 
effettivi mill-kontrolli mwettqa minn Stat 
Membru wieħed biss. 

1. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta tal-leġiżlazzjoni tas-sisa, żewġ 
Stati Membri jew aktar jistgħu jaqblu, fuq 
il-bażi ta’ analiżi tar-riskju, fejn ikun 
xieraq, li jwettqu kontrolli simultanji, fit-
territorju tagħhom stess, tas-sitwazzjoni 
tad-dazju tas-sisa ta’ operatur ekonomiku 
wieħed jew aktar jew ta’ persuni oħrajn, li 
huma ta’ interess komuni u komplimentari, 
kull meta dawn il-kontrolli jidhru li huma 
aktar effettivi mill-kontrolli mwettqa minn 
Stat Membru wieħed biss. 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk jiġi konkluż il-ftehim imsemmi fil-
paragrafu 1, kull awtorità kompetenti li 
tipparteċipa f’dak il-ftehim għandha taħtar 
rappreżentant responsabbli għas-
superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-
operazzjoni ta’ kontroll simultanju.

4. Fejn jiġi konkluż il-ftehim imsemmi fil-
paragrafu 1, kull awtorità kompetenti li 
tipparteċipa f’dak il-ftehim għandha taħtar 
rappreżentant responsabbli għas-
superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-
operazzjoni ta’ kontroll simultanju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Kontrolli simultanji ma għandhomx jidhru biss bħala għażla, iżda bħala proċedura naturali 
permessa permezz ta' dan ir-Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jeżaminaw u jevalwaw l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għal 
dak il-għan, il-Kummissjoni għandha 
regolarment tiġbor fil-qosor l-esperjenza 
tal-Istati Membri bil-għan li ttejjeb it-
tħaddim tas-sistema stabbilita minn dan ir-
Regolament. 

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jeżaminaw u jevalwaw l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għal 
dak il-għan, il-Kummissjoni għandha 
regolarment tqabbel u tanalizza l-
esperjenza tal-Istati Membri bil-għan li 
ttejjeb it-tħaddim tas-sistema stabbilita 
minn dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-Kummissjoni għandu jkollha rwol ċar u attiv fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Dan għandu jsir mhux b'sempliċi deskrizzjoni fil-qosor, iżda b'analiżi profonda 
tal-esperjenza tal-Istati Membri minn perspettiva Ewropea.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jevalwaw l-effettività ta’ din is-
sistema ta’ kooperazzjoni amministrattiva 
fl-infurzar tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-sisa u jiġġieldu l-evażjoni 
u l-frodi fir-rigward tad-dazji tas-sisa, l-
Istati Membri jistgħu jikkomunikaw lill-
Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni 
disponibbli barra dik l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Bil-għan li jevalwaw l-effettività ta’ din is-
sistema ta’ kooperazzjoni amministrattiva 
fl-infurzar tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-sisa u jiġġieldu l-evażjoni 
u l-frodi fir-rigward tad-dazji tas-sisa, l-
Istati Membri huma mistiedna
jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
kwalunkwe informazzjoni disponibbli 
barra dik l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Kontrolli simultanji ma għandhomx jidhru biss bħala għażla, iżda bħala proċedura naturali 
permessa permezz ta' dan ir-Regolament.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 37 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Kull tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Perjodu ta' ħames snin biex jitħejja rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jidher 
twil wisq, speċjalment f'fażi ta' riformi b'saħħithom, f'livell Ewropew, fil-qasam tat-
tassazzjoni u l-unjoni fiskali. Għalhekk perjodu iqsar huwa propost, sabiex tiġi żgurata 
analiżi tal-impatt aktar effettiva u fejn neċessarju, biex eventwalment tiġi adattata l-
leġiżlazzjoni.  


