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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-proċeduri ta' 
ksur fil-konfront ta' 23 Stat Membru talli 
naqsu milli jittrasponu jew talli ttrasponew 
parzjalment biss l-AMLD4 fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali,

– wara li kkunsidra l-proċeduri ta' 
ksur mibdija mill-Kummissjoni fil-
konfront ta' 28 Stat Membru talli naqsu 
milli jittrasponu korrettament l-AMLD4 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali,
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 25a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar l-
urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi 
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terzi konformi mad-Direttiva kontra l-
Ħasil tal-Flus1a;
_________________
1a Testi adottati, P8_TA(2019)0216.

Or. en

20.3.2019 A8-0170/5

Emenda 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-
BEPS tal-G20/OECD, maqsum fi 15-il 
punt, maħsub biex jindirizza b'mod 
ikkoordinat il-kawżi u ċ-ċirkostanzi li 
joħolqu l-prattiki tal-BEPS, qiegħed jiġi 
implimentat u monitorjat u qegħdin isiru 
aktar diskussjonijiet, f'kuntest usa' minn 
dak tal-pajjiżi parteċipanti inizjali biss, bis-
saħħa tal-Qafas Inklużiv; jistieden, 
għaldaqstant, lill-Istati Membri jappoġġaw 
riforma kemm tal-mandat kif ukoll tal-
funzjonament tal-Qafas Inklużiv bil-għan li 
jkun żgurat li l-lakuni li għad fadal u l-
kwistjonijiet li għadhom ma ssolvewx fil-
qasam tat-taxxa, bħall-allokazzjoni tad-
drittijiet ta' impożizzjoni ta' taxxi fost il-
pajjiżi, ikunu koperti mill-qafas 
internazzjonali attwali għall-ġlieda kontra 
l-prattiki BEPS;

39. Jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-
BEPS tal-G20/OECD, maqsum fi 15-il 
punt, maħsub biex jindirizza b'mod 
ikkoordinat il-kawżi u ċ-ċirkostanzi li 
joħolqu l-prattiki tal-BEPS, qiegħed jiġi 
implimentat u monitorjat u qegħdin isiru 
aktar diskussjonijiet, f'kuntest usa' minn 
dak tal-pajjiżi parteċipanti inizjali biss, bis-
saħħa tal-Qafas Inklużiv; jistieden, 
għaldaqstant, lill-Istati Membri jappoġġaw 
riforma kemm tal-mandat kif ukoll tal-
funzjonament tal-Qafas Inklużiv bil-għan li 
jkun żgurat li l-lakuni li għad fadal u l-
kwistjonijiet li għadhom ma ssolvewx fil-
qasam tat-taxxa jkunu koperti mill-qafas 
internazzjonali attwali; jilqa' pożittivament 
l-inizjattiva tal-Qafas Inklużiv biex issir 
diskussjoni u jinstab kunsens globali 
għall-allokazzjoni aħjar tad-drittijiet ta' 
impożizzjoni ta' taxxi fost il-pajjiżi;
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Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 69

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

69. Jilqa' pożittivament il-pakkett dwar 
it-tassazzjoni diġitali adottat mill-
Kummissjoni fil-21 ta' Marzu 2018; 
jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta' 
progress fil-Kunsill52 u l-inkapaċità 
tiegħu li jasal għal ftehim dwar dan il-
pakkett tal-Kummissjoni; jinsab imħasseb 
bil-fatt li l-Kunsill qiegħed jeżamina, 
minflok, proposta li għandha ambitu ferm 
anqas ambizzjuż mill-proposta inizjali u l-
pożizzjoni sussegwenti tal-Parlament 
adottata fit-13 ta' Diċembru 201853; 
jistieden lill-Kunsill jadotta malajr dawn 
il-proposti;

69. Jilqa' pożittivament il-pakkett dwar 
it-tassazzjoni diġitali adottat mill-
Kummissjoni fil-21 ta' Marzu 2018; 
jiddispjaċih, madankollu, bil-fatt li d-
Danimarka, il-Finlandja, l-Irlanda u l-
Iżvezja żammew ir-riżervi tagħhom jew l-
oppożizzjoni fundamentali tagħhom għall-
pakkett dwar it-TSD matul il-laqgħat tal-
ECOFIN tat-12 ta' Marzu 20191a;

_________________ _________________
1a Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet 
Ekonomiċi u Finanzjarji, 
12 ta' Marzu 2019.

52 Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet 
Ekonomiċi u Finanzjarji, 
4 ta' Diċembru 2018.
53 Ir-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-
Parlament Ewropew tat-
13 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta 
għal direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema 
komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali 
fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-

https://www.consilium.europa.eu/mt/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/mt/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/mt/meetings/ecofin/2018/12/04
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provvista ta' ċerti servizzi diġitali, Testi 
adottati, P8_TA(2018)0523.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 71

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

71. Jistieden lill-Istati Membri li lesti 
jikkunsidraw il-possibbiltà li jintroduċu 
taxxa diġitali jkomplu f'din it-triq fil-qafas 
ta' kooperazzjoni msaħħa fil-każ li l-
Kunsill ma jkunx jista' jilħaq ftehim dwar 
it-TSD;

71. Jistieden lill-Istati Membri li lesti 
jikkunsidraw il-possibbiltà li jintroduċu 
taxxa diġitali jkomplu f'din it-triq fil-qafas 
ta' kooperazzjoni msaħħa bil-għan li tkun 
evitata l-frammentazzjoni ulterjuri tas-suq 
uniku, kif diġà qiegħed jiġri meta l-Istati 
Membri individwali jikkunsidraw l-
introduzzjoni ta' soluzzjonijiet nazzjonali;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 81

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

81. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni li 
għamel il-Ministru tal-Finanzi Franċiż 
waqt il-laqgħa tal-Kumitat TAX3 tat-
23 ta' Ottubru 2018 rigward il-bżonn li ssir 
diskussjoni dwar il-kunċett ta' tassazzjoni 
minima; jilqa' b'sodisfazzjon ir-rieda ta' 
Franza li tinkludi d-dibattitu dwar it-
tassazzjoni minima fost il-prijoritajiet tal-
Presidenza tal-G7 tagħha fl-2019;

81. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni li 
għamel il-Ministru tal-Finanzi Franċiż 
waqt il-laqgħa tal-Kumitat TAX3 tat-
23 ta' Ottubru 2018 rigward il-bżonn li ssir 
diskussjoni dwar il-kunċett ta' tassazzjoni 
minima; jilqa' b'sodisfazzjon ir-rieda ta' 
Franza li tinkludi d-dibattitu dwar it-
tassazzjoni minima fost il-prijoritajiet tal-
Presidenza tal-G7 tagħha fl-2019, kif 
tenniet matul il-laqgħat tal-ECOFIN tat-
12 ta' Marzu 2019;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni



AM\1180183MT.docx PE637.644v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Paragrafu 211

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

211. Jiddeplora l-fatt li għadd kbir ta' 
Stati Membri naqsu milli jittrasponu l-
AMLD4 bis-sħiħ jew parzjalment fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom fl-
iskadenza stabbilita, u li għal din ir-raġuni, 
infetħu proċeduri ta' ksur mill-
Kummissjoni kontrihom, inklużi 
riferimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea117; jappella lil dawn l-
Istati Membri biex isibu rimedju malajr 
għal din is-sitwazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri, b'mod partikolari, biex ikunu 
konformi mal-obbligu legali tagħhom li 
jirrispettaw l-iskadenza tal-
10 ta' Jannar 2020 għat-traspożizzjoni tal-
AMLD5 fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom; jenfasizza u jilqa' l-
konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
23 ta' Novembru 2018 li jistiednu lill-Istati 
Membri sabiex jittrasponu l-AMLD5 fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom qabel l-
iskadenza tal-2020; jappella lill-
Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti disponibbli biex tipprovdi 
appoġġ u tiżgura li l-Istati Membri 
jittrasponu u jimplimentaw kif dovut l-
AMLD5 mill-aktar fis possibbli;

211. Jiddeplora l-fatt li l-Istati Membri 
naqsu milli jittrasponu l-AMLD4 bis-sħiħ 
jew parzjalment fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom fl-iskadenza stabbilita, u li għal 
din ir-raġuni, infetħu proċeduri ta' ksur 
mill-Kummissjoni kontrihom, inklużi 
riferimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea117; jappella lil dawn l-
Istati Membri biex isibu rimedju malajr 
għal din is-sitwazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri, b'mod partikolari, biex ikunu 
konformi mal-obbligu legali tagħhom li 
jirrispettaw l-iskadenza tal-
10 ta' Jannar 2020 għat-traspożizzjoni tal-
AMLD5 fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom; jenfasizza u jilqa' l-
konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
23 ta' Novembru 2018 li jistiednu lill-Istati 
Membri sabiex jittrasponu l-AMLD5 fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom qabel l-
iskadenza tal-2020; jappella lill-
Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti disponibbli biex tipprovdi 
appoġġ u tiżgura li l-Istati Membri 
jittrasponu u jimplimentaw kif dovut l-
AMLD5 mill-aktar fis possibbli;

_________________ _________________
117 Fid-19 ta' Lulju 2018 il-Kummissjoni 
rreferiet lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea minħabba nuqqas ta' 
traspożizzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-
Ħasil tal-Flus min-naħa tal-Greċja u tar-
Rumanija fid-dritt nazzjonali. L-Irlanda 
ttrasponiet biss parti limitata ħafna tar-
regoli u kienet suġġetta wkoll għal 
riferiment quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

117 Fid-19 ta' Lulju 2018 il-Kummissjoni 
rreferiet lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea minħabba nuqqas ta' 
traspożizzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-
Ħasil tal-Flus min-naħa tal-Greċja u tar-
Rumanija fid-dritt nazzjonali. L-Irlanda 
ttrasponiet biss parti limitata ħafna tar-
regoli u kienet suġġetta wkoll għal 
riferiment quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 223a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 223a. Josserva bi tħassib li l-każ "Troika 
Laundromat" kixef pubblikament ukoll il-
mod kif USD 4,6 biljun mir-Russja u 
minn bnadi oħra għaddew minn banek u 
impriżi Ewropej; jisħaq fuq il-fatt li fil-
qalba tal-iskandlu hemm Troika Dialog, li 
kien wieħed mill-akbar banek Russi ta' 
investimenti privati, u x-xibka li 
ppermettiet lill-elite fil-poter fir-Russja 
tagħmel użu bil-moħbi ta' rikavat illeċitu 
biex takkwista ishma f'kumpaniji ta' 
proprjetà tal-Istat, tixtri proprjetajiet 
immobbli kemm fir-Russja kif ukoll barra 
u tixtri prodotti tal-lussu; jiddeplora wkoll 
il-fatt li diversi banek Ewropej, skont dak 
li ġie rrapportat, kienu involuti f'dawn it-
tranżazzjonijiet suspetti, jiġifieri Danske 
Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, 
ING Groep NV, Crédit Agricole SA, 
Deutsche Bank AG, KBC Group NV, 
Raiffeisen Bank International AG, ABN 
Amro Group NV, Cooperatieve 
Rabobank U.A. u l-unità Netherlandiża 
tat-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 281

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

281. Iqis li, anke jekk għandha titqies il-
ħidma mwettqa fil-livell internazzjonali 
biex jiġu identifikati pajjiżi terzi b'riskju 
kbir għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, 
b'mod partikolari dik tal-FATF, huwa 
essenzjali li l-Unjoni jkollha lista 
awtonoma ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir; 
jilqa', f'dan ir-rigward, ir-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni tal-
31 ta' Jannar 2019 li jissupplimenta d-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-
istandards tekniċi regolatorji għall-azzjoni 
minima u t-tipi ta' miżuri addizzjonali li 
jridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u finanzjarji sabiex irażżnu r-riskju 
mill-ħasil tal-flus u mill-finanzjament tat-
terroriżmu f'ċerti pajjiżi terzi136;

281. Iqis li, anke jekk għandha titqies il-
ħidma mwettqa fil-livell internazzjonali 
biex jiġu identifikati pajjiżi terzi b'riskju 
kbir għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, 
b'mod partikolari dik tal-FATF, huwa 
essenzjali li l-Unjoni jkollha lista 
awtonoma ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir; 
jilqa', f'dan ir-rigward, ir-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni tat-
13 ta' Frar 2019 li jissupplimenta d-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika 
pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet 
strateġiċi (C(2019)1326), u jiddispjaċih li 
l-Kunsill qajjem oġġezzjoni għall-att 
delegat; jilqa', barra minn hekk, ir-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-
31 ta' Jannar 2019 li jissupplimenta d-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-
istandards tekniċi regolatorji għall-azzjoni 
minima u t-tipi ta' miżuri addizzjonali li 
jridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta' 
kreditu u finanzjarji sabiex irażżnu r-riskju 
mill-ħasil tal-flus u mill-finanzjament tat-
terroriżmu f'ċerti pajjiżi terzi136;

_________________ _________________
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Emenda 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
f'isem il-Grupp PPE
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Rapport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
(2018/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 298

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

298. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni 
mill-Kunsill tal-ewwel lista tal-UE fil-
5 ta' Diċembru 2017 u l-monitoraġġ li 
għaddej bħalissa tal-impenji magħmula 
minn pajjiżi terzi; jinnota li l-lista ġiet 
aġġornata diversi drabi abbażi tal-
valutazzjoni ta' dawn l-impenji u, 
b'konsegwenza ta' dan, tneħħew diversi 
pajjiżi; jinnota li fid-9 ta' Novembru 2018 
il-lista kienet magħmula biss minn ħames 
ġurisdizzjonijiet tat-taxxa: is-Samoa 
Amerikana, il-Guam, is-Samoa, Trinidad u 
Tobago, u l-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti;

298. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni 
mill-Kunsill tal-ewwel lista tal-UE fil-
5 ta' Diċembru 2017 u l-monitoraġġ li 
għaddej bħalissa tal-impenji magħmula 
minn pajjiżi terzi; jinnota li l-lista ġiet 
aġġornata diversi drabi abbażi tal-
valutazzjoni ta' dawn l-impenji u, 
b'konsegwenza ta' dan, tneħħew diversi 
pajjiżi; jinnota li bħala konsegwenza tar-
reviżjoni tat-12 ta' Marzu 2019 il-lista issa 
hija magħmula mill-ġurisdizzjonijiet tat-
taxxa li ġejjin: is-Samoa Amerikana, 
Aruba, Guam, Barbados, Belize, 
Bermuda, Dominica, Fiġi, il-Gżejjer 
Marshall, l-Oman, Samoa, Trinidad u 
Tobago, l-Emirati Għarab Magħquda, il-
Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti u Vanuatu;

Or. en


