
 

 

Parlament Ewropew 
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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2015)0361 

Ftehim Svizzera-UE dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar 

kontijiet finanzjarji * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-27 ta' Ottubru 2015 dwar il-

proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-

Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni 

Żvizzera li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-

Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' dħul minn tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta' 

mgħax (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE)) 

(Konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08266/1/2015), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità 

Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jipprevedi miżuri ekwivalenti għal dawk 

stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta' dħul minn tfaddil fil-

forma ta' pagamenti ta' mgħax (08297/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115 u kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, 

punt (b) u l-paragrafu 8, it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0169/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-

0271/2015), 

1. Japprova l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill kif emendat u japprova l-konklużjoni tal-

Protokoll Emendatorju għall-Ftehim; 

2. Jiddispjaċih li ma jista' jsir l-ebda titjib, b'mod partikolari rigward l-informazzjoni 

pprovduta u n-natura awtomatika, vinkolanti u mhux ristretta tal-iskambji ta' 

informazzjoni; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat f'każ ta' bidla jew 

żvilupp ġdid fl-aħħar stadji tal-konklużjoni tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim;  



 

 

4. Ifakkar lill-Kunsill dwar l-obbligu tiegħu li jikkonsulta mal-Parlament kemm-il darba 

jimmodifika l-abbozz ta' deċiżjoni tiegħu; 

5. Jenfasizza l-importanza li tittieħed azzjoni effikaċi kontra l-frodi u l-evitar tat-taxxa u 

b'mod partikolari l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa minn persuni fiżiċi u ġuridiċi 

bbażati fl-Unjoni bl-involviment ta' istituzzjonijiet finanzjarji bbażati f'pajjiżi terzi; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa, tmintax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-

Protokoll Emendatorju għall-Ftehim, l-applikazzjoni tal-Ftehim u l-eżitu tiegħu, u 

tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, akkumpanjat fejn xieraq bi 

proposti għar-rieżami tagħha; 

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-

Konfederazzjoni Żvizzera. 

Emenda  1 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

Abbozz ta' deċiżjoni Emenda 

1. Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem l-

Unjoni, jagħti n-notifika prevista fl-

Artikolu 2(1) tal-Protokoll Emendatorju4 . 

1. Il-President tal-Kunsill għandu, f'isem l-

Unjoni, jagħti n-notifika prevista fl-

Artikolu 2(1) u l-Artikolu 4 tal-Protokoll 

Emendatorju4 sabiex jiġi żgurat li r-regoli 

dwar l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni dwar kontijiet rapportabbli 

qed jiġu segwiti u li l-kollaborazzjoni 

dwar il-konformità u l-infurzar hi 

permessa. 

__________________ __________________ 

4 Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll 

Emendatorju għandha tiġi ppubblikata f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-

Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. 

4 Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll 

Emendatorju għandha tiġi ppubblikata f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-

Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. 

 

Emenda  2 

Abbozz ta' deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Abbozz ta' deċiżjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Konfederazzjoni Żvizzera u lill-Istati 

Membri dwar in-notifikazzjonijiet mogħtija 

2. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Konfederazzjoni Żvizzera u lill-Istati 

Membri dwar in-notifikazzjonijiet mogħtija 



 

 

skont il-punt (d) tal-Artikolu 1(1) tal-

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-

Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni dwar 

kontijiet finanzjarji sabiex tittejjeb il-

konformità fiskali internazzjonali kif 

tirriżulta mill-Protokoll Emendatorju. 

skont il-punt (d) tal-Artikolu 1(1) tal-

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-

Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni dwar 

kontijiet finanzjarji sabiex tittejjeb il-

konformità fiskali internazzjonali 

f'konformità mal-Protokoll Emendatorju. 

 

 


