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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kontra l-ħasil tal-flus
(2019/2820(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-40 rakkomandazzjoni maħruġa mit-Task Force ta' Azzjoni 
Finanzjarja (FATF) fl-1990 u r-reviżjonijiet sussegwenti tagħhom, b'mod partikolari r-
Rakkomandazzjonijiet V u VIII,

– wara li kkunsidra l-aħjar prattiki internazzjonali tal-FATF dwar il-ġlieda kontra l-abbuż 
minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ (Rakkomandazzjoni 8) u l-Ktejjeb ta' 
Informazzjoni għall-Pajjiżi u l-Evalwaturi dwar l-istima u l-valutazzjoni,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 35/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar 
it-"Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs", li jitlob li l-UE tfassal 
definizzjoni legali ta' NGOs,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tat-
18 ta' Settembru 2019 dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Unjoni Ewropea adottat leġiżlazzjoni robusta biex tiġġieled kontra l-ħasil tal-flus 
u l-finanzjament tat-terroriżmu;

B. billi l-Unjoni Ewropea qiegħda kostantement tirrevedi u timmodernizza l-leġiżlazzjoni 
tagħha sabiex ittaffi r-riskji marbuta mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

1. Jenfasizza li l-NGOs huma meqjusa bħala "suġġetti f'riskju" fil-qafas tal-Ġlieda kontra 
l-Ħasil tal-Flus (AML), jew bħala faċċata biex organizzazzjonijiet terroristiċi jiġbru u 
jittrasferixxu l-fondi, jew bħala intrapriżi leġittimi li jappoġġaw indirettament l-
għanijiet ta' organizzazzjonijiet terroristiċi;

2. Jinsab ferm imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn is-settur pubbliku u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, partikolarment l-NGOs, li huma fost l-aktar tipi 
komuni ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, peress li dawn l-organizzazzjonijiet 
huma vulnerabbli għall-ħasil tal-flus u għall-finanzjament tat-terroriżmu; jenfasizza li 
din il-pożizzjoni b'żewġ naħat tal-NGOs jista 'jkollha impatt fuq l-effikaċja tal-miżuri 
attwalment fis-seħħ fil-livell tal-UE u internazzjonali biex jiċċertifikaw it-trasparenza u 
r-responsabilità tagħhom;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkorpora b'mod espliċitu lill-NGOs fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Qafas tal-AML, teżamina bir-reqqa l-finanzjament u l-infiq tagħhom, 
u tadotta regoli ta' trasparenza estensivi;

4. Jenfasizza li żieda fir-regolamentazzjoni u t-trasparenza finanzjarja tal-NGOs 
għandhom isiru ċentrali għall-politiki kontra t-terroriżmu, sabiex titnaqqas il-
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vulnerabilità tal-NGOs għall-abbuż minn organizzazzjonijiet terroristiċi;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, meta tkun qed tiddibatti jew tfassal ir-regoli dwar l-
AML, ma tikkooperax ma' NGOs li ma jkunux għaddew minn skrutinju bir-reqqa u li 
ma jkunux irrappurtaw dwar l-oriġini tal-fondi u l-infiq tagħhom;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta regoli ċari dwar l-involviment mal-NGOs fid-dibattitu 
u l-proċess ta' abbozzar ta' proposti ġodda dwar l-AML, sabiex jiġi evitat kunflitt ta' 
interess potenzjali;

7. Jiddeplora l-kummenti magħmula mill-Kummissjoni waqt l-iskambju ta' fehmiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament ma' rappreżentanti tal-
Kummissjoni u l-Awtorità Bankarja Ewropea dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus, tal-5 ta' Settembru 2019, jiġifieri li l-Kummissjoni 
mhix tagħmel skrutinju tal-NGOs "sabiex ma tikkriminalizzahomx", li jidher li jimplika 
li l-aġenti ekonomiċi diġà taħt skrutinju mill-awtoritajiet superviżorji skont il-Qafas 
AML qegħdin b'xi mod ikunu kkriminalizzati;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi definizzjoni formali ta' NGOs, peress li n-nuqqas 
ta' tali definizzjoni ifixkel l-isforzi biex jiġu rregolati b'mod effiċjenti t-trasparenza u r-
responsabbiltà fiskali tal-NGOs;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kummissjoni u lit-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja.


