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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Biex ikun żgurat li t-taħriġ għall-

persunal għall-infurzar tal-liġi huwa ta' 

kwalità għolja, koerenti u konsistenti,, 

CEPOL, għandu jfittex li jistrutturah skont 

il-prinċipji tal-Iskema ta’ Taħriġ dwar l-

Infurzar tal-Liġi. taħriġ fil-livell tal-unjoni 

għandu jkun disponibbli lill-uffiċjali għall-

infurzar tal-liġi fil-livelli kollha. CEPOL 

għandu jiżgura li t-taħriġ jiġi evalwat u li l-

konklużjonijiet mill-valutazzjonijiet tal-

ħtiġijiet tat-taħriġ ikunu parti mill-ippjanar 

biex titjieb l-effikaċja ta’ azzjonijiet futuri. 

CEPOL għandu jippromwovi r-

rikonoxximent fl-Istati Membri tat-taħriġ 

ipprovdut fil-livell tal-Unjoni. 

(6) Biex ikun żgurat li t-taħriġ għall-

persunal għall-infurzar tal-liġi huwa ta' 

kwalità għolja, koerenti u konsistenti, 

CEPOL, għandu jfittex li jistrutturah skont 

il-prinċipji tal-Iskema ta' Taħriġ dwar l-

Infurzar tal-Liġi, waqt li jpoġġi enfasi 

partikolari fuq il-protezzjoni tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali 

fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi. taħriġ fil-

livell tal-unjoni għandu jkun disponibbli 

lill-uffiċjali għall-infurzar tal-liġi fil-livelli 

kollha. CEPOL għandu jiżgura li t-taħriġ 

jiġi evalwat u li l-konklużjonijiet mill-

valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet tat-taħriġ ikunu 

parti mill-ippjanar biex titjieb l-effikaċja 

ta’ azzjonijiet futuri. CEPOL għandu 

jippromwovi r-rikonoxximent fl-Istati 

Membri tat-taħriġ ipprovdut fil-livell tal-

Unjoni. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Sabiex isir l-aktar użu effiċjenti tar-

riżorsi tiegħu, l-attivitajiet tas-CEPOL 

għandhom jiffukaw fuq oqsma tematiċi li 

jkollhom valur miżjud tal-Unjoni ċar u 

dimensjoni transkonfinali, marbutin mill-

qrib mal-Istrateġija tas-Sigurtà Interna. 

Il-fokus għandu jħares 'il quddiem u 

jidentifika liema taħriġ u liema miżuri 

għall-bini tal-kapaċitajiet huma meħtieġa 

fil-futur fil-livell tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati l-effettività u l-impatt tiegħu, ir-riżorsi limitati tas-CEPOL għandhom 

jiffukaw fuq ftit oqsma tematiċi b'valur miżjud Ewropew ċar, li ma jirdoppjaw bl-ebda mod il-

ħidma magħmula fil-livell tal-Istati Membri, u f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-

iffukar fuq numru aktar limitat ta' oqsma tematiċi jippermetti li jinħelsu r-riżorsi ħalli jsir 

sforz akbar fuq il-kwalità u l-attraenza. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Biex tkun evitata d-dupplikazzjoni fl-

attivitajiet ta’ taħriġ għall-persunal 

kompetenti għall-infurzar tal-liġi, li 

jitwettqu mill-Aġenziji eżistenti tal-Unjoni 

Ewropea u korpi rilevanti oħra, CEPOL 

għandu jivvaluta l-ħtiġijiet ta’ taħriġ 

strateġiku u jindirizza l-prijoritajiet tal-

Unjoni fil-qasam tas-sigurtà interna u l-

aspetti esterni tagħha, skont iċ-ċikli 

rilevanti tal-politika. 

(7) Biex ikunu evitati d-dupplikazzjoni, l-

inizjattivi mhux ikkoordinati jew l-

irduppjar fl-attivitajiet ta' taħriġ għall-

persunal kompetenti għall-infurzar tal-liġi, 

li jitwettqu mill-Aġenziji eżistenti tal-

Unjoni Ewropea u korpi rilevanti oħra, 

CEPOL għandu jivvaluta l-ħtiġijiet ta' 

taħriġ strateġiku u jindirizza l-prijoritajiet 

tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà interna u l-

aspetti esterni tagħha. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ir-riżorsi skarsi jintużaw b'mod effiċjenti, huwa importanti li jkun hemm 

koordinazzjoni aktar effettiva fost l-Aġenziji tal-ĠAI li jipprovdu t-taħriġ, billi jisfruttaw is-

sinerġiji u jeliminaw id-dupplikazzjoni.  
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Barra minn hekk, is-CEPOL bħala l-unika aġenzija speċjalizzata li tittratta esklussivament it-

taħriġ għall-infurzar tal-liġi, għandu jkun kapaċi jgħin lill-Istituzzjonijiet Ewropej fil-

formulazzjoni tal-prijoritajiet li jridu jiġu indirizzati permezz tat-taħriġ. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 

tal-Maniġment tas-CEPOL sabiex 

jissupervizzaw b ' mod effettiv l-eżerċizzju 

tal-funzjonijiet tiegħu. Il-Bord tal-

Maniġment għandu jikkonsisti minn 

membri maħtura abbażi tal-esperjenza 

tagħhom fl-immaniġġjar ta’ 

organizzazzjonijiet mis-settur pubbliku jew 

privat u l-għarfien tagħhom fil-politika 

nazzjonali dwar it-taħriġ għall-uffiċjali 

għall-infurzar tal-liġi. Il-Bord għandu 

jingħata s-setgħat neċessarji biex 

jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-

eżekuzzjoni tiegħu, jadotta regoli 

finanzjarji xierqa u strateġija għas-CEPOL, 

jistabbilixxi proċeduri xierqa u trasparenti 

ta’ ħidma għat-teħid tad-deċiżjonijiet mis-

CEPOL, jaħtar Direttur, jistabbilixxi 

indikaturi ta’ prestazzjoni u jeżerċita 

setgħat tal-awtorità ta’ ingaġġ, skont ir-

Regolamenti tal-Persunal u l-

Kundizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali 

Oħra. 

(9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 

tal-Maniġment tas-CEPOL sabiex 

jissupervizzaw b ' mod effettiv l-eżerċizzju 

tal-funzjonijiet tiegħu. Il-membri tal-Bord 

tal-Maniġment u s-sostituti tagħhom 

għandhom jinħatru abbażi tal-esperjenza 

tagħhom fl-immaniġġjar ta' 

organizzazzjonijiet mis-settur pubbliku jew 

privat u l-għarfien tagħhom fil-politika 

nazzjonali dwar it-taħriġ għall-uffiċjali 

għall-infurzar tal-liġi. Il-Bord għandu 

jingħata s-setgħat neċessarji biex 

jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-

eżekuzzjoni tiegħu, jadotta regoli 

finanzjarji xierqa u strateġija għas-CEPOL, 

jistabbilixxi proċeduri xierqa u trasparenti 

ta' ħidma għat-teħid tad-deċiżjonijiet mis-

CEPOL, jaħtar id-Direttur Eżekuttiv, 

jistabbilixxi indikaturi ta' prestazzjoni u 

jeżerċita setgħat tal-awtorità ta' ingaġġ, 

skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-

Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali 

Oħra. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tkun żgurata l-kwalità xjentifika 

tax-xogħol tas-CEPOL, għandu jitwaqqaf 

Kumitat Xjentifiku, bħala korp konsultattiv 

indipendenti, magħmul minn persuni 

indipendenti tal-ogħla livell akkademiku 

(11) Biex tkun żgurata l-kwalità xjentifika 

tax-xogħol tas-CEPOL, għandu jitwaqqaf 

Kumitat Xjentifiku, bħala korp konsultattiv 

indipendenti, magħmul minn persuni 

indipendenti tal-ogħla livell akkademiku 
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jew professjonali fis-suġġetti koperti minn 

dan ir-Regolament. 

jew professjonali fis-suġġetti koperti minn 

dan ir-Regolament. Il-Membri tal-Kumitat 

Xjentifiku għandhom jinħatru mill-Bord 

tal-Maniġment wara sejħa għall-

applikazzjonijiet trasparenti u proċedura 

ta’ għażla li għandhom ikunu ppubblikati 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) CEPOL għandu jiżgura li t-taħriġ 

tiegħu jintegra żviluppi rilevanti fir-riċerka 

u jinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ sħubijiet iktar 

b ' saħħithom bejn l-universitajiet u l-

istituti tat-taħriġ għall-infurzar tal-liġi fl-

Istati Membri. 

(12) CEPOL għandu jiżgura li t-taħriġ 

tiegħu jintegra żviluppi rilevanti fir-riċerka 

u jinkoraġġixxi l-ħolqien ta' sħubijiet iktar 

b'saħħithom bejn l-universitajiet u l-istituti 

tat-taħriġ għall-infurzar tal-liġi fl-Istati 

Membri kif ukoll aġenziji tal-infurzar tal-

liġi oħrajn tal-Unjoni Ewropea sabiex 

jinħolqu effetti mifruxa permezz ta’ 

kooperazzjoni msaħħa. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex tkun żgurata l-awtonomija 

sħiħa u l-indipendenza tas-CEPOL, dan 

għandu jingħata baġit awtonomu bi dħul li 

jiġi essenzjalment minn kontribuzzjoni 

mill-baġit tal-Unjoni. Il-proċedura 

baġitarja tal-Unjoni għandha tkun 

applikabbli safejn għandhom x’jaqsmu l-

kontribut tal-Unjoni u kwlaunkwe sussidju 

ieħor debitabbli lill-baġit tal-Unjoni 

Ewropea. L-awditjar tal-kontijiet għandu 

jsir mill-Qorti tal-Awdituri; 

(13) Sabiex tkun żgurata l-awtonomija 

sħiħa u l-indipendenza tas-CEPOL u biex 

ikun jista' jwettaq b'mod xieraq l-objettivi 

u l-kompiti assenjati lilu f'dan ir-

Regolament, dan għandu jingħata baġit 

suffiċjenti u awtonomu bi dħul li jiġi 

essenzjalment minn kontribuzzjoni mill-

baġit tal-Unjoni. Il-proċedura baġitarja tal-

Unjoni għandha tkun applikabbli safejn 

għandhom x'jaqsmu l-kontribut tal-Unjoni 

u kwlaunkwe sussidju ieħor debitabbli lill-

baġit tal-Unjoni Ewropea. L-awditjar tal-

kontijiet għandu jsir mill-Qorti tal-

Awdituri; 
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Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li r-Regolament propost jattribwixxi kompiti ġodda lis-CEPOL jew jespandi, 

jimmodifika u jerġa' jipprijoritizza dawk eżistenti, il-baġit propost ma jirriflettix din l-

ambizzjoni permezz tal-għoti tar-riżorsi addizzjonali neċessarji. Is-CEPOL laħaq il-limitu 

safejn jista' jagħmel użu minn tibdil intern. Għalhekk, għandu jiġi protett l-iffinanzjar 

suffiċjenti ħalli s-CEPOL ikun jista' jwettaq b'mod xieraq il-ħidmiet il-ġodda tiegħu. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 u 1a (ġodda) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-

Taħriġ dwar l-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) 

hija b'dan stabbilita [...]. biex trawwem 

politika koerenti Ewropea għat-taħriġ fl-

Infurzar tal-liġi. 

1. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-

Taħriġ dwar l-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) 

hija b'dan stabbilita [...].  

 1a. Is-CEPOL huwa stabbilit sabiex 

itejjeb il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 

tal-infurzar tal-liġi fl-Unjoni billi 

jappoġġja u jimplimenta t-taħriġ tal-

uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tagħhom fir-

rigward tal-prevenzjoni, is-sejba u l-

investigazzjoni tar-reati kriminali, iż-

żamma tal-liġi u l-ordni u l-missjonijiet 

tal-pulizija tal-UE, biex titrawwem 

politika ta’ taħriġ koerenti Ewropea, u 

sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni tad-

drittijiet fundamentali tat-taħriġ tal-

infurzar tal-liġi. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) " Uffiċjali tal-infurzar tal-liġi " tfisser 

uffiċjali tal-pulizija, tad-dwana u ta’ 

servizzi oħra rilevanti, inklużi korpi tal-

Unjoni, responsabbli mill-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-kriminalità serja li tolqot 

żewġ Stati Membri jew aktar, it-terroriżmu 

(a) "Uffiċjali tal-infurzar tal-liġi" tfisser 

professjonisti, inklużi dawk li għadhom 

qed jitħarrġu, jew uffiċjali tal-pulizija, tad-

dwana u ta' servizzi oħra rilevanti, 

responsabbli mill-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra l-kriminalità serja li tolqot żewġ 
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u l-forom ta’ kriminalità li jolqtu interess 

komuni kopert minn politika tal-Unjoni u 

għall-immaniġġjar ta’ kriżi u tal-pulizija 

internazzjonali ta’ avvenimenti ewlenin. 

Stati Membri jew aktar, it-terroriżmu u l-

forom ta' kriminalità li jolqtu interess 

komuni kopert minn politika tal-Unjoni, l-

ordni pubblika, l-immaniġġjar ta' kriżi u 

tal-pulizija internazzjonali ta' avvenimenti 

ewlenin, inkluż l-impjegati jew l-esperti 

tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u d-

dipartimenti tal-Unjoni li l-kompetenzi 

tagħhom huma relatati ma’ dawk il-

kompiti. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Objettivi L-objettivi tas-CEPOL 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

CEPOL jappoġġa, żviluppa u jikkordina 

taħriġ għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, 

skont l-Iskema ta’ Taħriġ dwar l-Infurzar 

tal-Liġi, partikolarment fl-oqsma tal-ġlieda 

kontra il-kriminalità serja li taffettwa żewġ 

Stati Membri jew aktar u t-terroriżmu, il-

ġestjoni ta’ avvenimenti b ' riskju għoli 

għall-ordni pubblika u sportivi, ippjanar u 

treġija tal-missjonijiet tal-Unjoni, u wkoll 

tmexxija tal-infurzar tal-liġi u ħiliet 

lingwistiċi, sabiex: 

CEPOL għandu jappoġġa, jiżviluppa, 

jimplimenta u jikkoordina taħriġ għall-

uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, skont il-

prinċipji tal-Iskema ta' Taħriġ dwar l-

Infurzar tal-Liġi, partikolarment fl-oqsma 

tal-prevenzjoni u tal-ġlieda kontra l-

kriminalità serja u organizzata li taffettwa 

żewġ Stati Membri jew aktar u t-

terroriżmu, il-ġestjoni tal-ordni pubblika, 

avvenimenti ewlenin u avvenimenti 

sportivi, ippjanar u treġija tal-missjonijiet 

tal-Unjoni, u wkoll tmexxija tal-infurzar 

tal-liġi u ħiliet lingwistiċi. 
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 L-attivitajiet tas-CEPOL għandhom 

iqajmu sensibilizzazzjoni u għarfien tal-

istrumenti u l-attivitajiet internazzjonali u 

tal-Unjoni dwar il-kooperazzjoni fl-

infurzar tal-liġi, korpi tal-Unjoni, b’mod 

partikolari Europol, Eurojust u Frontex, 

il-funzjonament u r-rwol kif ukoll l-aspetti 

ġudiriċi tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-

liġi. Is-CEPOL għandu jħeġġeġ ir-rispett 

komuni għad-drittijiet fundamentali fl-

infurzar tal-liġi, u l-fehim tagħhom, 

inklużi l-privatezza, il-protezzjoni tad-data 

u d-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-

vittmi, ix-xhieda u l-persuni suspettati, 

inkluż is-salvagwardja tad-drittijiet tal-

vittmi ta’ vjolenza bbażati fuq is-sessi 

(GBV). Barra minn hekk, is-CEPOL 

għandu: 

  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt -b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-b) isaħħaħ in-netwerks ta’ 

kooperazzjoni tal-aġenziji tal-infurzar tal-

liġi fil-ġestjoni tal-flussi tal-immigrazzjoni 

illegali; 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 

kooperazzjoni reġjonali u bilaterali fost l-

Istati Membri u bejn l-Istati Membri, 

korpi tal-Unjoni u pajjiżi terzi; 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati l-effettività u l-impatt tiegħu, ir-riżorsi limitati tas-CEPOL għandhom 
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jiffukaw fuq ftit oqsma tematiċi b'valur miżjud Ewropew ċar. L-iffukar fuq numru aktar limitat 

ta' oqsma tematiċi jippermetti li jinħelsu r-riżorsi ħalli jsir sforz akbar fuq il-kwalità u l-

attraenza. Il-kooperazzjoni bilaterali u reġjonali jistgħu jintużaw aħjar mill-Istati Membri 

permezz tal-użu ta' fondi tematiċi bħall-Fond għas-Sigurtà Interna, speċjalment is-segment 

nazzjonali. Barra minn hekk, il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija koperta fl-Artikolu 3(e) 

tal-proposta tal-Kummissjoni.  

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) ifassal kurrikuli komuni speċifiċi 

għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi biex 

iħarriġhom għal parteċipazzjoni 

f’missjonijiet tal-Unjoni; 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu żgurati l-effettività u l-impatt tiegħu, ir-riżorsi limitati tas-CEPOL għandhom 

jiffukaw fuq oqsma b'valur miżjud Ewropew ċar. Il-kurrikuli komuni huma element importanti 

sabiex jiġi ffaċilitat approċċ komuni fir-rigward ta' kooperazzjoni għall-infurzar tal-liġi 

transkonfinali u m'għandux ikun iffukat b'mod dejjaq fuq il-parteċipazzjoni fil-missjonijiet tal-

Unjoni. Huwa wkoll importanti li tiġi enfasizzata n-natura ċivili tal-involviment tas-CEPOL 

fil-PSDK. Barra minn hekk, l-iżvilupp tal-inizjattivi tat-taħriġ f'dan il-kuntest huwa diġà 

kopert fl-Artikolu 3(e) tal-proposta tal-Kummissjoni.  

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jappoġġja lill-Istati Membri u korpi tal-

Unjoni f’attivitajiet ta’ bini ta’ kapaċità fl-

infurzar tal-liġi f’pajjiżi terzi; 

(e) jiżviluppa, jikkoordina u jimplimenta 

taħriġ biex jappoġġja lill-Istati Membri u 

korpi tal-Unjoni biex jitħarrġu l-uffiċjali 

tal-infurzar tal-liġi għall-parteċipazzjoni 
f'missjonijiet tal-Unjoni u f'attivitajiet ta' 

bini ta' kapaċità fl-infurzar tal-liġi f'pajjiżi 

terzi; 

Ġustifikazzjoni 

Biex jitħeġġu l-effiċjenza u r-responsabilità tal-Aġenzija, huwa importanti li jiġi ddikjarat 

b'mod ċar, fil-kuntest tal-formulazzjoni tal-objettivi tal-aġenzija, li s-CEPOL għandha 
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tiżviluppa, tikkoordina u timplimenta t-taħriġ, u mhux biss l-appoġġ. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kurrikuli komuni ta’ sensibilizzazzjoni, 

tindirizza laguni u/jew tiffaċilita approċċ 

komuni fir-rigward ta’ fenomeni kriminali 

transfruntieri; 

(b) kurrikuli komuni ta' sensibilizzazzjoni 

u għarfien, tindirizza lakuni u/jew 

tiffaċilita approċċ komuni fir-rigward ta' 

fenomeni kriminali transkonfinali, b'mod 

partikolari fir-rigward tat-terroriżmu, taċ-

ċiberkriminalità, tal-investigazzjoni 

finanzjarja, u tal-parteċipazzjoni fil-

missjonijiet tal-Unjoni; 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. CEPOL jista’ jwettaq attivitajiet ta’ 

komunikazzjoni fuq l-inizjattiva tiegħu 

stess fl-oqsma li jaqgħu fil-mandat tiegħu. 

L-attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma 

jkunux detrimentali għall-kompiti 

msemmija fil-paragrafu 1 u jitwettqu 

skont il-pjanijiet relevanti ta’ 

komunikazzjoni u disseminazzjoni adottati 

mill-Bord Maniġerjali. 

5. CEPOL jista’ jwettaq attivitajiet ta’ 

komunikazzjoni fuq l-inizjattiva tiegħu 

stess fl-oqsma li jaqgħu fil-mandat tiegħu. 

Ġustifikazzjoni 

Mhuwiex possibbli li jsiru obbligi f’Regolament suġġett għal dokumenti esterni li ma kinux 

ippubblikati (ara l-Linja Gwida 16 fil-Gwida Konġunta Prattika għall-abbozzar tal-

leġiżlazzjoni Ewropea). 
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Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-CEPOL jikkontribwixxi għall-

iżvilupp tar-riċerka rilevanti għall-

attivitajiet ta’ taħriġ koperti b ' dan ir-

Regolament partikolarment fir-rigward tal-

ġlieda kontra l-kriminalità serja u 

kwistjonijiet krmininali transfruntieri iktar 

ġenerali fl-attivitajiet ta’ taħriġ. 

1. Is-CEPOL jista' jwettaq, jikkoopera ma' 

jew iħeġġeġ riċerka xjentifika u stħarriġ, 

studji preparatorji u studji tal-fattibilità, 

inkluż, fejn ikun xieraq u kompatibbli 

mal-prijoritajiet tiegħu u l-programm ta' 

ħidma annwali tiegħu, fuq talba tal-

Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-

Kummissjoni, partikolarment fir-rigward 

tal-ġlieda kontra l-kriminalità serja u 

kwistjonijiet krmininali transfruntieri iktar 

ġenerali fl-attivitajiet ta' taħriġ. Biex 

jitwettqu dawk il-kompiti, is-CEPOL jista' 

jimmaniġġja fondi ta' riċerka tal-Unjoni 

ddedikati. 

Ġustifikazzjoni 

Biex jiġi implimentat għal kollox approċċ għal taħriġ tal-infurzar tal-liġi li jkun jista' 

jiggarantixxi u jħeġġeġ l-integrità u l-innovazzjoni xjentifiċi tal-prodotti tat-tagħlim, l-

Aġenzija għandu jkollha l-possibilità legali ċara biex taħdem fir-riċerka mingħajr ħsara 

għall-prijoritajiet ewlenin tagħha.  

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jorganizzaw u jikkoordinaw 

nominazzjonijiet xierqa tal-parteċipanti 

għall-attivitajiet fil-livell nazzjonali fi 

żmien adegwat; 

(b) jorganizzaw u jikkoordinaw 

nominazzjonijiet xierqa tal-parteċipanti 

għall-attivitajiet fil-livell nazzjonali b’mod 

trasparenti; 

Ġustifikazzjoni 

In-nomina ta’ parteċipanti għal attivitajiet fuq livell nazzjonali għandha tkun trasparenti, il-

pożizzjonijiet pubblikati kollha għandhom ikunu universalment aċċessibbli u l-għażla 

għandha tkun ċarament ġustifikata. 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kull Stat Membru jistruttura l-

organizzazzjoni u l-persunal tal-unità 

nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 

tiegħu. 

4. Kull Stat Membru jistruttura l-

organizzazzjoni u l-persunal tal-unità 

nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 

tiegħu, waqt li jqis dan ir-Regolament u t-

Trattati applikabbli f’kull każ. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Membri tal-bord Maniġerjali u s-

sostituti tagħhom jinħatru fid-dawl tal-

għarfien tagħhom fil-qasam tat-taħriġ tal-

uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, waqt li jkunu 

kkunsidrati l-ħiliet maniġerjali, 

amministrattivi u baġitarji tagħhom. Il-

partijiet kollha rrappreżentati fil-Bord 

Maniġerjali għandhom jagħmlu sforzi biex 

jillimitaw iċ-ċaqliq tal-membri tagħhom, 

sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma tal-

Bord Maniġerjali. Il-partijiet kollha 

għandhom jimmiraw biex jiksbu 

rappreżentanza bbilanċjata bejn in-nisa u l-

irġiel fil-Bord Maniġerjali. 

3. Il-Membri tal-bord Maniġerjali u s-

sostituti tagħhom jinħatru fid-dawl tal-

għarfien tagħhom fil-qasam tat-taħriġ tal-

uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, waqt li jkunu 

kkunsidrati l-ħiliet maniġerjali, 

amministrattivi, edukattivi u baġitarji 

tagħhom. Il-partijiet kollha rrappreżentati 

fil-Bord Maniġerjali għandhom jagħmlu 

sforzi biex jillimitaw iċ-ċaqliq tal-membri 

tagħhom, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-

ħidma tal-Bord Maniġerjali. Il-partijiet 

kollha għandhom jimmiraw biex jiksbu 

rappreżentanza bbilanċjata bejn in-nisa u l-

irġiel fil-Bord Maniġerjali. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull membru bi dritt tal-vot ikollu vot 

wieħed. Fin-nuqqas ta’ membru bid-dritt 

għall-vot, is-sostitut tiegħu/tagħha jkun 

intitolat jeżerċita d-dritt għall-vot 

tiegħu/tagħha. 

2. Kull membru bi dritt tal-vot ikollu vot 

wieħed. Fin-nuqqas ta' membru bid-dritt 

għall-vot, is-sostitut tiegħu/tagħha jkun 

intitolat jeżerċita d-dritt għall-vot 

tiegħu/tagħha, sakemm ikollu/ikollha 

mandat mingħand il-membru bid-dritt 
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għall-vot. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-

Kummissjoni u tal-Bord Maniġerjali, id-

Direttur Eżekuttiv ikun indipendenti fit-

twettiq tad-doveri u la għandu jfittex u 

lanqas jieħu struzzjonijiet mingħand xi 

gvern jew minn xi korp ieħor. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv ikun indipendenti 

fit-twettiq tad-doveri u la għandu jfittex u 

lanqas jieħu istruzzjonijiet mingħand xi 

gvern jew minn xi korp ieħor. 

Ġustifikazzjoni 

Abbozzar iktar ċar. Ir-responsabilità lejn il-Bord Maniġerjali u l-Kummissjoni hija ovvja mil-

loġika tat-test anke jekk mhux imsemmija. L-użu tal-espressjoni “mingħajr preġudizzju” 

tagħmel il-paragrafu mhux ċar (ara l-Linja Gwida 16, punt 9 tal-Gwida Konġunta Prattika 

għall-abbozzar tal-leġiżlazzjoni Ewropea). 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun 

responsabbli għall-implimentazzjoni tal-

kompiti assenjati lis-CEPOL minn dan ir-

Regolament. B ' mod partikolari, id-

Direttur Eżekuttiv għandu jkun 

responsabbli għal: 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun 

responsabbli għall-implimentazzjoni tal-

kompiti assenjati lis-CEPOL minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari: 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat, 

lill-awtorità baġitarja kull informazzjoni 

rilevanti għas-sejbiet ta’ kwalunkwe 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat, 

lill-awtorità baġitarja kull informazzjoni 

rilevanti għas-sejbiet ta' kwalunkwe 
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proċedura ta’ evalwazzjoni. proċedura ta' evalwazzjoni u għandu 

jinnotifika lill-Qorti tal-Awdituri 

dwarhom. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. CEPOL ikun korp tal-Unjoni. Huwa 

jkollu personalità ġuridika. 

1. CEPOL ikun korp tal-Unjoni Ewropea. 

Huwa jkollu personalità ġuridika. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, 

sa mhux aktar tard minn sentejn wara d-

data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, analiżi dwar il-kostijiet u l-

benefiċċji u valutazzjoni tal-impatt fuq is-

sede. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mhux iktar tard minn 5 snin wara d-data 

msemmija fl-Artikolu 41 u kull 5 snin 

minn hemm ‘l hemm, il-Kummissjoni 

tikkummissjona evalwazzjoni biex 

tivvaluta l-impatt partikolari, l-effikaċja u 

l-effiċjenza u l-prassi ta’ ħidma tiegħu. L-

evalwazzjoni għandha tindirizza b ' mod 

partikolari l-ħtieġa possibbli li jiġi 

modifikat il-mandat tas-CEPOL, u l-

implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kwalunkwe 

modifika bħal din. 

1. Mhux iktar tard minn 5 snin wara [id-

data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament] u kull 5 snin minn hemm 'l 

hemm, il-Kummissjoni tikkummissjona 

evalwazzjoni biex tivvaluta l-impatt 

partikolari, l-effikaċja u l-effiċjenza u l-

prassi ta' ħidma tiegħu. L-evalwazzjoni 

għandha tindirizza b'mod partikolari l-

ħtieġa possibbli li jiġi modifikat il-mandat 

tas-CEPOL, u l-implikazzjonijiet 

finanzjarji ta’ kwalunkwe modifika bħal 
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din. 

Ġustifikazzjoni 

Il-konsistenza mar-Regolament propost tal-Europol hija rrakkomandata. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fl-okkażjoni ta’ kull tieni evalwazzjoni, 

ikun hemm ukoll valutazzjoni tar-riżultati 

miksuba mis-CEPOL wara li jitqiesu l-

objettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha. 

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-

kontinwazzjoni tas-CEPOL ma għadhiex 

iġġustifikata fir-rigward tal-objettivi, tal-

mandat u tal-kompiti tagħha, hija tista’ 

tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 

emendat jew revokat skont dan. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tista', fi kwalunkwe ħin, tipproponi emendi għall-bażi legali ta' kwalunkwe 

Aġenzija jew tipproponi x-xoljiment tagħha. L-emenda tfittex għalhekk li tissimplifika t-test. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-arranġamenti neċessarji dwar l-

akkomodazzjoni li għandha tkun 

ipprovduta għas-CEPOL fl-Ungerija u l-

faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli 

minn dak l-Istat Membru flimkien mar-

regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru 

ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, il-

membri tal-Bord Maniġerjali, il-persunal 

tas-CEPOL u l-membri tal-familji tagħhom 

ikunu stipulati fil-Ftehim dwar il-Kwartieri 

Ġenerali bejn is-CEPOL u l-Ungerija, 

konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni 

1. L-arranġamenti neċessarji dwar l-

akkomodazzjoni li għandha tkun 

ipprovduta għas-CEPOL fl-Ungerija u l-

faċilitajiet li għandhom ikunu disponibbli 

minn dak l-Istat Membru flimkien mar-

regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru 

ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, il-

membri tal-Bord Maniġerjali, il-persunal 

tas-CEPOL u l-membri tal-familji tagħhom 

ikunu stipulati fil-Ftehim dwar il-Kwartieri 

Ġenerali bejn is-CEPOL u l-Ungerija, 

konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni 
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tal-Bord Maniġerjali u mhux aktar tard 

minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 

ir-Regolament. 

tal-Bord Maniġerjali. 

Ġustifikazzjoni 

Ftehim tal-Kwartieri Ġenerali diġà ġie konkluż. 

 

 

 

 


