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Emenda  2 

Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0274/2018 

Linda McAvan 

f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp 

Negozjati imminenti għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati 

Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Na (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Na. billi n-nuqqas ta' kapaċità teknika 

f'bosta stati tal-AKP biex jimmaniġġjaw 

kwistjonijiet kumplessi fil-qasam tat-

tassazzjoni jikkostitwixxi restrizzjoni 

kemm għall-mobilizzazzjoni tad-dħul 

domestiku kif ukoll għall-parteċipazzjoni 

fil-kooperazzjoni internazzjonali tat-

taxxa; 

Or. en 
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Emenda  3 

Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0274/2018 

Linda McAvan 

f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp 

Negozjati imminenti għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati 

Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 10a. Jiddispjaċih dwar in-natura 

preskrittiva ħafna tat-titoli proposti 

b'rabta mal-iżvilupp ekonomiku u l-

kummerċ; jinnota li, minkejja negozjati li 

damu għaddejjin snin, Ftehim ta' Sħubija 

Ekonomika (FSE) komplut wieħed biss 

ġie konkluż sa issa; jitlob, għalhekk, biex 

il-ftehim ta' wara Cotonou jirrikonoxxi d-

diffikultajiet li qed jiġu ffaċċjati, u biex 

tiġi prevista evalwazzjoni oġġettiva tar-

relazzjoni kummerċjali mġedda bejn l-UE 

u l-AKP abbażi tal-FSEs mill-2000, bl-

inklużjoni ta' proċessi ta' integrazzjoni 

ekonomiċi reġjonali; jappella biex l-

evalwazzjoni tifforma l-bażi tal-

konklużjonijiet meħtieġa dwar il-futur tal-

FSE u l-alternattivi possibbli; 

  

Or. en 
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Emenda  4 

Maria Heubuch 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0274/2018 

Linda McAvan 

f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp 

Negozjati imminenti għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati 

Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 18a. Ifakkar li l-mobilizzazzjoni ta' 

riżorsi domestiċi permezz tat-tassazzjoni 

tikkostitwixxi l-aktar sors importanti ta' 

dħul għall-finanzjament tal-iżvilupp 

sostenibbli; jiddispjaċih li l-miżuri biex 

jiġu miġġielda l-flussi finanzjarji illeċiti u 

l-evażjoni tat-taxxa ma jingħatawx post 

prominenti fl-abbozz ta' mandat; jistieden 

lill-partijiet fin-negozjati jinkludu fil-

ftehim il-ġdid dispożizzjonijiet ambizzjużi 

dwar l-għajnuna finanzjarja u teknika 

lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikampaw 

ma' standards globali emerġenti għall-

ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, inkluż 

l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, 

informazzjoni dwar sjieda benefiċjarji ta' 

kumpaniji u dwar rapportar pubbliku 

pajjiż b'pajjiż ta' kumpaniji 

multinazzjonali biex titwaqqaf l-erożjoni 

tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt, abbażi 

tal-mudelli tal-G20 u tal-OECD; jistieden 

barra minn hekk lill-partijiet jimpenjaw 

ruħhom li jappoġġaw il-ħolqien ta' korp 

intergovernattiv legalment vinkolanti tan-

NU dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tat-

taxxa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Itenni l-importanza li tissaħħaħ id-

dimensjoni parlamentari tal-ftehim futur, 

u b'hekk ikun garantit poter konsultattiv 

reali għall-Assemblea Parlamentari 

Konġunta ġenerali futura u jiġi żgurat li 

jitħalla lok għal djalogu parlamentari 

miftuħ, demokratiku u komprensiv; jitlob 
li l-awtonomija ġuridika u operattiva 

tagħha tkun garantita; jesiġi li l-

Assemblea Parlamentari Konġunta tkun 

assoċjata mill-qrib mal-implimentazzjoni 

tal-ftehim u li tiġi kkonsultata 

regolarment f'kull kwistjoni ta' 

importanza għas-sħubija; jemmen li l-

Assemblea Parlamentari Konġunta 

għandha tkun involuta bis-sħiħ fin-

negozjati dwar is-sħubija futura; 

27. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 

li tipprovdi għal laqgħat parlamentari 

konġunti reġjonali qabel il-laqgħat 

ministerjali bejn ir-reġjuni AKP u l-UE; 

jemmen li dan itejjeb ir-rwol tal-

parlamenti fil-ftehim futur billi x-xogħol 

tagħhom ikun aktar immirat; iqis 

madankollu li huwa neċessarju li jkun 

hemm ċertu livell ta' libertà fit-tfassil-tal-

aġenda u li jiġu prevista laqgħat fil-livell 

pan-AKP-UE f'ċirkostanzi eċċezzjonali 

sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet 

pan-AKP-UE; jitlob li l-awtonomija 

ġuridika u operattiva tal-Assemblea 
Parlamentari Konġunta tkun garantita; 

Or. en 

 

 


