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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Skont l-aħħar riċerki, is-swieq illeċiti fl-Unjoni Ewropea jiġġeneraw madwar EUR 110 biljun, 

jiġifieri madwar 1% tal-PDG tal-UE fl-2010. Għaldaqstant it-tneħħija tal-profitt mill-attività 

kriminali u l-iżgurar li "l-kriminalità ma tħallix qligħ" jikkostitwixxu mekkaniżmu effettiv 

ħafna fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Il-qbid tal-assi ġġenerati minn attivitajiet kriminali 

għandu l-għan li jipprevjeni u jiġġieled il-kriminalità, inkluża l-kriminalità organizzata, jagħti 

kumpens lill-vittmi u jipprovdi fondi addizzjonali biex jerġa' jsir investiment fl-attivitajiet ta' 

infurzar tal-liġi jew f'inizjattivi oħra relatati mal-prevenzjoni tal-kriminalità. 

Madankollu, u għalkemm l-istatistika eżistenti hija limitata, l-ammont ta' flus li attwalment 

qed jiġi rkuprat minn rikavat tal-kriminalità fl-UE huwa biss proporzjon żgħir: 98.9% tal-

profitti kriminali stmati ma jiġux ikkonfiskati u jibqgħu għad-dispożizzjoni tal-kriminali. 

Reġim ta' rkupru tal-assi li jiffunzjona huwa prerekwiżit jekk aktar assi kriminali jridu jiġu 

maqbuda. Dan jinkludi qafas ta' rikonoxximent reċiproku effiċjenti għal ordnijiet ta' ffriżar u 

ta' konfiska. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi ta' 

strumenti u r-rikavat minn attività 

kriminali huma fost l-aktar mezzi effettivi 

fil-ġlieda kontra l-kriminalità. L-Unjoni 

Ewropea hija impenjata li tiżgura b'mod 

aktar effettiv l-identifikazzjoni, il-konfiska 

u l-użu mill-ġdid ta' assi kriminali24. 

(3) L-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi 

strumentali u r-rikavat minn attività 

kriminali huma fost l-aktar mezzi effettivi 

fil-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ksur tal-

liġi, b'mod partikolari minn kriminali 

organizzati, u t-terroriżmu, peress li 

jċaħħdu lill-kriminali mir-rikavat tal-

attivitajiet illegali tagħhom u lit-terroristi 

mill-organizzazzjoni ta' attakk.  L-Unjoni 

Ewropea hija impenjata li tiżgura b'mod 

aktar effettiv l-identifikazzjoni, il-konfiska 

u l-użu mill-ġdid ta' assi kriminali24. Assi 

kriminali konfiskati jistgħu jiġu 

ridirezzjonati fl-infurzar tal-liġi, il-

prevenzjoni tal-kriminalità jew il-
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kumpens tal-vittmi.  

_________________ _________________ 

24 "Il-Programm ta' Stokkolma – Ewropa 

miftuħa u sigura għas-servizz u l-

protezzjoni taċ-ċittadini", ĠU C 115, 

4.5.2010, p. 1. 

24 "Il-Programm ta' Stokkolma – Ewropa 

miftuħa u sigura għas-servizz u l-

protezzjoni taċ-ċittadini", ĠU C 115, 

4.5.2010, p. 1. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Peress li l-attività kriminali ta' spiss 

hija transnazzjonali fin-natura, il-

kooperazzjoni transfruntiera effettiva hija 

essenzjali sabiex jinqabdu u jiġu 

kkonfiskati r-rikavat u l-mezzi strumentali 

tal-kriminalità. 

(4) Peress li l-attività kriminali ta' spiss 

hija transnazzjonali fin-natura, il-

kooperazzjoni transfruntiera effettiva hija 

essenzjali sabiex jinqabdu u jiġu 

kkonfiskati r-rikavat u l-mezzi strumentali 

tal-kriminalità. It-titjib fil-kooperazzjoni 

bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi 

jinkiseb permezz ta' miżuri deċiżivi, rapidi 

u koerenti għall-modernizzazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-atti leġali tal-Unjoni 

rilevanti. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-ħasil tar-rikavat illegali tad-

delitti mwettqa minn organizzazzjonijiet 

kriminali jsir fuq skala kbira billi dan ir-

rikavat jiġi investit fl-ekonomija legali fl-

Ewropa u tali kapital, ladarba investit 

mill-ġdid fl-ekonomija regolari, 

jikkostitwixxi theddida serja għall-

intrapriża u l-kompetizzjoni ħielsa, peress 

li għandu impatt ta' distorsjoni serju; 

 

Emenda  4 
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Proposta għal regolament 

Premessa 7b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Il-kriminalità organizzata, il-

korruzzjoni u l-ħasil tal-flus 

jikkostitwixxu theddida serja għall-

ekonomija tal-Unjoni, pereżempju billi 

jnaqqsu b'mod sinifikanti d-dħul mit-

taxxa tal-Istati Membri u tal-UE kollha, 

kif ukoll għall-obbligu ta' rendikont tal-

proġetti ffinanzjati mill-Unjoni peress li l-

organizzazzjonijiet kriminali joperaw 

f'bosta setturi, li ħafna minnhom huma 

suġġetti għall-kontroll tal-gvern. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jiġi żgurat ir-rikonoxximent 

reċiproku effettiv ta' ordnijiet ta' ffriżar u 

ta' konfiska, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' dawn l-

ordnijiet jiġu stabbiliti minn att legali tal-

Unjoni legalment vinkolanti u direttament 

applikabbli. 

(11) Sabiex jiġi żgurat ir-rikonoxximent 

reċiproku effettiv ta' ordnijiet ta' ffriżar u 

ta' konfiska, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' dawn l-

ordnijiet jiġu stabbiliti minn att legali tal-

Unjoni li jkun legalment vinkolanti u 

direttament applikabbli f'kamp usa' minn 

dak ta' atti ġuridiċi oħra s'issa u jkun fih 

dispożizzjonijiet ċari għall-ordni tal-

iffriżar u l-konfiska tal-assi. Strument 

wieħed għar-rikonoxximent reċiproku 

kemm tal-ordni ta' ffriżar kif ukoll tal-

ordni ta' konfiska li jkun fih ċertifikat u 

formola standard, flimkien mar-regoli u l-

iskadenzi applikabbli, se jiżgura li l-

ordnijiet jiġu rikonoxxuti u eżegwiti 

mingħajr dewmien fl-Unjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Huwa importanti li jiġi ffaċilitat ir-

rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni 

ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ta' 

proprjetà billi jiġu stabbiliti regoli li 

jobbligaw lil Stat Membru jirrikonoxxi u 

jeżegwixxi fit-territorju tiegħu ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska maħruġa minn Stat 

Membru ieħor fil-qafas tal-proċedimenti 

kriminali. 

(12) Huwa importanti li jiġi ffaċilitat ir-

rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni 

ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ta' 

proprjetà billi jiġu stabbiliti regoli li 

jobbligaw lil Stat Membru, mingħajr 

dewmien indebitu jew formalitajiet 

addizzjonali, jirrikonoxxi u jeżegwixxi fit-

territorju tiegħu ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska maħruġa minn Stat Membru ieħor 

fil-qafas tal-proċedimenti kriminali. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Dan ir-Regolament ma għandux l-

effett li jimmodifika l-obbligu għar-rispett 

tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 

legali fundamentali kif stabbiliti fl-

Artikolu 6 tat-TUE. 

(16) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 

preġudizzju għall-obbligu għar-rispett tad-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali 

fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-

TUE. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-

Karta) u fil-Konvenzjoni Ewropea għall-

Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-

Libertajiet Fundamentali (il-KEDB). 

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi applikat 

skont dawk id-drittijiet u prinċipji. 

(17) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u proċedurali u 

josserva l-prinċipji rilevanti rikonoxxuti 

fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea (il-Karta) u fil-

Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 

tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 

Fundamentali (il-KEDB). Jenħtieġ li dan 

ir-Regolament jiġi applikat skont dawk id-

drittijiet u prinċipji. 

 

Emenda  9 
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Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi 

applikat b’kunsiderazzjoni għad-Direttivi 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 u 

2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill35, li jikkonċernaw drittijiet 

proċedurali fi proċedimenti kriminali. 

(18) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi 

applikat b'mod konformi mad-Direttivi 
2010/64/UE30 , 2012/13/UE31 , 

2013/48/UE32 , 2016/34333, 2016/80034  u 

2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill35, li jikkonċernaw drittijiet 

proċedurali fi proċedimenti kriminali. 

_________________ _________________ 

30 Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-

interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 

proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 

26.10.2010, p. 1). 

30 Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-

interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 

proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 

26.10.2010, p. 1). 

31 Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-

informazzjoni fi proċedimenti kriminali 

(ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1). 

31 Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-

informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU 

L 142, 1.6.2012, p. 1). 

32 Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess 

għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti 

kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' 

arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi 

infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-

libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' 

partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, 

matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 

6.11.2013, p. 1). 

32 Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess 

għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti 

kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' 

arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi 

infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-

libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' 

partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, 

matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 

6.11.2013, p. 1). 

33 Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta' ċerti 

aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-

dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess 

fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 

11.3.2016, p. 1). 

33 Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta' ċerti 

aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-

dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess 

fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 

11.3.2016, p. 1). 

34 Id-Direttiva (UE) 2016/800 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji 

proċedurali għal tfal li huma ssuspettati 

34 Id-Direttiva (UE) 2016/800 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji 

proċedurali għal tfal li huma ssuspettati 
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jew li huma persuni akkużati fi 

proċedimenti kriminali (ĠU L 132, 

21.5.2016, p. 1). 

jew li huma persuni akkużati fi 

proċedimenti kriminali (ĠU L 132, 

21.5.2016, p. 1). 

35 Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali 

għal persuni ssuspettati u akkużati fi 

proċedimenti kriminali u għal persuni 

rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest 

Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1). 

35 Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali 

għal persuni ssuspettati u akkużati fi 

proċedimenti kriminali u għal persuni 

rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest 

Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1). 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tirrikonoxxi ordni ta' konfiska mingħajr 

formalità ulterjuri u għandha tieħu l-

miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha. 

Hu meħtieġ li d-deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

konfiska tittieħed u l-konfiska titwettaq bl-

istess rapidità u prijorità bħal fir-rigward 

ta' każ domestiku simili. Hu meħtieġ li 

jiġu stabbiliti limiti ta' żmien sabiex tiġi 

żgurata deċiżjoni u eżekuzzjoni tal-ordni 

ta' konfiska rapidi u effiċjenti. 

(22) Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tirrikonoxxi ordni ta' konfiska mingħajr 

formalitajiet ulterjuri jew dewmien 

indebitu u tieħu l-miżuri meħtieġa għall-

eżekuzzjoni tiegħu. Jenħtieġ li d-deċiżjoni 

dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' konfiska tittieħed mingħajr 

dewmien indebitu u l-konfiska titwettaq bl-

istess veloċità u prijorità bħal fir-rigward 

ta' każ nazzjonali simili. Jenħtieġ li dan ir-

Regolament jistabbilixxi l-limiti ta' żmien 

sa meta l-istadji differenti tal-proċedura 

jridu jitlestew biex jiġu żgurati deċiżjoni u 

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska rapidi u 

effiċjenti. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar mingħajr 

formalitajiet ulterjuri u li tieħu l-miżuri 

meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha b'mod 

immedjat. Jenħtieġ li d-deċiżjoni dwar ir-

(24) Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar mingħajr 

formalitajiet ulterjuri jew dewmien 

indebitu u tieħu l-miżuri meħtieġa għall-

eżekuzzjoni tiegħu. Jenħtieġ li d-deċiżjoni 
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rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar tittieħed u l-iffriżar jitwettaq bl-

istess rapidità u prijorità bħal fir-rigward 

ta' każ domestiku simili. Għandhom jiġu 

stabbiliti limiti ta' żmien sabiex jiġu 

żgurati deċiżjoni u eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar rapidi u effiċjenti. 

dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' ffriżar tittieħed mingħajr 

dewmien indebitu u l-iffriżar jitwettaq bl-

istess veloċità u prijorità bħal fir-rigward 

ta' każ nazzjonali simili. Jenħtieġ li dan ir-

Regolament jistabbilixxi l-limiti ta' żmien 

stretti sa meta l-istadji differenti tal-

proċedura jridu jitlestew biex jiġu żgurati 

deċiżjoni u eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

rapidi u effiċjenti. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Jenħtieġ li r-rikonoxximent u l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ta' 

ordni ta' konfiska ma jiġux irrifjutati fuq 

raġunijiet differenti minn dawk 

iddikjarati f'dan ir-Regolament. B'mod 

partikolari, għandu jkun possibbli għall-

awtorità ta' eżekuzzjoni li ma tirrikonoxxix 

u ma teżegwix ordni ta' konfiska abbażi tal-

prinċipju ne bis in idem, tad-drittijiet ta' 

kwalunkwe parti interessata, jew tad-dritt li 

persuna tkun preżenti waqt il-proċess. 

(26) Ir-rifjut tar-rikonoxximent u tal-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' 

konfiska jenħtieġ li jkun possibbli biss 

għar-raġunijiet imsemmija f'dan ir-

Regolament. B'mod partikolari, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li ma 

tirrikonoxxix u ma teżegwix ordni ta' 

konfiska abbażi tal-prinċipju ne bis in 

idem, tad-drittijiet ta' kwalunkwe parti 

interessata, jew tad-dritt li persuna tkun 

preżenti waqt il-proċess. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Qabel ma tittieħed deċiżjoni għall-

applikazzjoni ta' raġuni fir-rigward tan-

nuqqas ta' rikonoxximent u n-nuqqas ta' 

eżekuzzjoni, jenħtieġ li l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, sabiex tikseb kull informazzjoni 

addizzjonali meħtieġa. 

(27) Qabel ma tittieħed deċiżjoni għall-

applikazzjoni ta' raġuni fir-rigward tan-

nuqqas ta' rikonoxximent u n-nuqqas ta' 

eżekuzzjoni, jenħtieġ li l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti mingħajr dewmien indebitu, 

sabiex tikseb kwalunkwe informazzjoni 

addizzjonali meħtieġa. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tiġi 

nnotifikata mingħajr dewmien dwar l-

impossibbiltà tat-twettiq tal-ordni. Din l-

impossibbiltà tista' tirriżulta minħabba li l-

proprjetà tkun diġà ġiet konfiskata, tkun 

sparixxiet, ma tistax tinstab fil-post indikat 

mill-awtorità emittenti jew il-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed. 

(29) Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tiġi 

nnotifikata mingħajr dewmien indebitu 

dwar ir-raġunijiet li minħabba fihom l-

eżekuzzjoni ta' ordni hija impossibbli. Din 

l-impossibbiltà tista' tirriżulta minħabba l-

fatt li l-proprjetà tkun diġà ġiet konfiskata, 

tkun sparixxiet, ma tkunx tista' tinstab fil-

post indikat mill-awtorità emittenti jew il-

post fejn tinstab il-proprjetà ma ġiex 

indikat b'mod preċiż biżżejjed. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 29a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) Fejn hemm dubji dwar il-post tal-

proprjetà li hija s-suġġett ta' ordni ta' 

konfiska, jenħtieġ li l-Istati Membri jużaw 

kull mezz disponibbli biex jidentifikaw il-

post korrett ta' dik il-proprjetà, inkluż l-

użu tas-sistemi informatiċi kollha 

disponibbli. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) L-operat prattiku xieraq ta' dan ir-

Regolament jippresupponi li jkun hemm 

komunikazzjoni mill-qrib bejn l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti, 

b'mod partikolari f'każijiet ta' eżekuzzjoni 

simultanja ta' ordni ta' konfiska f'iżjed 

minn Stat Membru wieħed. Għaldaqstant, 

(31) L-operat prattiku xieraq ta' dan ir-

Regolament jippresupponi li jkun hemm 

komunikazzjoni mill-qrib u l-aqwa 

kooperazjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti involuti, b'mod partikolari 

f'każijiet ta' eżekuzzjoni simultanja ta' 

ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska f'iżjed 
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jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti jikkonsultaw ma' xulxin kull 

meta jkun meħtieġ. 

minn Stat Membru wieħed. Għaldaqstant, 

jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti jikkonsultaw ma' xulxin  u 

jirrikorru għat-teknoloġiji moderni ta' 

komunikazzjoni aċċettati fis-sens tar-

regoli proċedurali tal-Istati Membri 

kkonċernati. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Jenħtieġ li kwalunkwe parti 

interessata, inklużi partijiet terzi bona fide, 

jkollha rimedji legali kontra r-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska sabiex iżżomm id-

drittijiet tagħha, inkluża l-possibbiltà 

effettiva li tikkontesta l-ordni quddiem 

qorti jew titlob it-titolu tas-sjieda jew 

drittijiet ta' proprjetà oħrajn skont id-

Direttiva 2014/42/UE. L-azzjoni għandha 

titressaq quddiem qorti fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni. 

(34) Jenħtieġ li kwalunkwe parti 

interessata, inklużi partijiet terzi bona fide, 

ikollha rimedji legali kontra r-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska sabiex iżżomm id-

drittijiet tagħha, inklużi d-dritt għall-

aċċess għall-fajls u l-possibbiltà effettiva li 

tikkontesta l-ordni quddiem qorti jew 

tinvoka t-titolu tas-sjieda jew drittijiet ta' 

proprjetà oħrajn skont id-

Direttiva 2014/42/UE.  Jenħtieġ li l-

azzjoni titressaq quddiem qorti fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-

regoli li taħthom Stat Membru għandu 

jirrikonoxxi u jwettaq fit-territorju tiegħu 

ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska maħruġa 

minn Stat Membru ieħor fil-qafas tal-

proċedimenti kriminali. 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-

regoli u l-kundizzjonijiet skont liema Stat 

Membru għandu jirrikonoxxi u jwettaq fit-

territorju tiegħu ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska maħruġa minn Stat Membru ieħor 

fil-qafas tal-proċedimenti kriminali. 

 



 

PE599.855v03-00 12/19 AD\1141450MT.docx 

MT 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-Regolament ma għandux ikollu 

l-effett li jemenda l-obbligu għar-rispett 

tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 

legali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-TUE. 

2. Ir-Regolament huwa mingħajr 

preġudizzju għall-obbligu għar-rispett tad-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali 

fundamentali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 

tat-TUE u fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Kwalunkwe konfiska mhux ibbażata fuq 

kundanna għandha tirrispetta l-garanziji 

proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 6 tal-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u l-Artikolu 8 tad-

Direttiva 2014/42/UE. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "proprjetà" tfisser proprjetà ta' 

kwalunkwe deskrizzjoni, kemm jekk 

materjali kif ukoll jekk immaterjali, mobbli 

jew immobbli, u d-dokumenti jew l-

istrumenti legali li jixhdu dritt jew interess 

fi proprjetà bħal din, li l-awtorità emittenti 

tikkunsidra li: 

(3) "proprjetà" tfisser flus jew assi ta' 

kwalunkwe tip, kemm jekk materjali kif 

ukoll jekk immaterjali, mobbli jew 

immobbli, kif ukoll drittijiet ta' proprjetà 

limitati u d-dokumenti jew l-istrumenti 

legali, fi kwalunkwe forma inkluż dik 

elettronika jew diġitali, li jixhdu s-sjieda 

jew dritt ieħor ta' tali assi jew interess 

fihom, li l-awtorità emittenti tikkunsidra li: 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' konfiska, jew kopja 

ċertifikata tagħha, għandha tiġi trażmessa 

flimkien maċ-ċertifikat previst fl-

1. Ordni ta' konfiska, jew kopja 

ċertifikata tagħha, għandha tiġi trażmessa 

flimkien maċ-ċertifikat previst fl-
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Artikolu 7 mill-awtorità emittenti 

direttament lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 

jew, fejn applikabbli, lill-awtorità ċentrali 

msemmija fl-Artikolu 27(2) permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, taħt kundizzjonijiet li jippermettu 

lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li tistabbilixxi 

l-awtentiċità. 

Artikolu 7 mill-awtorità emittenti 

direttament lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 

jew, fejn applikabbli, lill-awtorità ċentrali 

msemmija fl-Artikolu 27(2) permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, taħt kundizzjonijiet li jippermettu 

lill-awtorità ta' eżekuzzjoni tistabbilixxi l-

awtentiċità tagħha. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta japplika l-punt (b), l-awtorità 

emittenti għandha tinforma kemm jista' 

jkun malajr lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 

dwar jekk ir-riskju msemmi spiċċax. 

Meta japplika l-punt (b), l-awtorità 

emittenti għandha tinforma lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni mingħajr dewmien 

indebitudwar jekk ir-riskju msemmi jkunx 

baqa' jeżisti. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità emittenti għandha timla 

ċ-ċertifikat stabbilit fl-Anness I, tiffirmah u 

tiċċertifika l-kontenut tiegħu bħala preċiż u 

korrett. 

1. L-awtorità emittenti għandha timla 

mingħajr dewmien indebitu ċ-ċertifikat 

stabbilit fl-Anness I, tiffirmah u tiċċertifika 

l-kontenut tiegħu bħala preċiż u korrett. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità emittenti għandha 

tittraduċi ċ-ċertifikat f'lingwa uffiċjali tal-

Istat ta' eżekuzzjoni jew fi kwalunkwe 

lingwa oħra indikata mill-Istat Membru 

skont il-paragrafu 3. 

2. L-awtorità emittenti għandha 

tittraduċi mingħajr dewmien indebitu ċ-

ċertifikat f'lingwa uffiċjali tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni jew fi kwalunkwe lingwa oħra 

indikata minn dak l-Istat Membru skont il-
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paragrafu 3. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrikonoxxi mingħajr aktar formalitajiet 

ordni ta' konfiska li ġiet trażmessa skont l-

Artikolu 4, u għandha tieħu l-miżuri 

meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha bl-istess 

mod bħal ordni ta' konfiska magħmula 

minn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, 

sakemm dik l-awtorità ma tiddeċidix li 

tinvoka waħda mir-raġunijiet għal nuqqas 

ta' rikonoxximent u nuqqas ta' eżekuzzjoni 

previsti fl-Artikolu 9, jew waħda mir-

raġunijiet għal posponiment previsti fl-

Artikolu 11. 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrikonoxxi, mingħajr aktar formalitajiet 

jew dewmien indebitu, ordni ta' konfiska li 

ġiet trażmessa skont l-Artikolu 4, u 

għandha tieħu l-miżuri meħtieġa għall-

eżekuzzjoni tagħha bl-istess mod bħal 

ordni ta' konfiska magħmula minn awtorità 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni, dment li dik l-

awtorità ma tiddeċidix li tinvoka waħda 

mir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u nuqqas ta' eżekuzzjoni 

previsti fl-Artikolu 9, jew waħda mir-

raġunijiet għal posponiment previsti fl-

Artikolu 11. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

mingħajr dewmien tagħmel rapport lill-

awtorità emittenti permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub dwar il-

posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni, 

inklużi r-raġunijiet għall-posponiment u, 

jekk possibbli, iż-żmien kemm mistenni 

jdum il-posponiment. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

mingħajr dewmien, tagħmel rapport lill-

awtorità emittenti, permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub, dwar il-

posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni, 

inklużi r-raġunijiet għall-posponiment u, 

jekk possibbli, iż-żmien previst tal-

posponiment. Fil-każ li jsir posponiment 

skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (b) tal-

paragrafu 1, l-awtorità emittenti għandha, 

fil-każijiet ta' eżekuzzjonijiet simultanji ta' 

ordni ta' konfiska f'aktar minn Stat 

Membru wieħed, toħroġ istruzzjonijiet 

ġodda dwar l-ammont preċiż ta' flus 

soġġett għall-konfiska. 
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Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 12a 

 L-obbligu li tinforma lill-partijiet 

interessati 

 L-awtorità ta' eżekuzzjoni, wara li tkun 

wettqet l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

konfiska, għandha tinnotifika, mingħajr 

dewmien, id-deċiżjoni tagħha lill-persuna 

li kontriha tkun inħarġet l-ordni ta' 

konfiska u lill-partijiet interessati kollha, 

inklużi l-partijiet terzi bona fide. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar trażmessa 

skont l-Artikolu 14 mingħajr aktar 

formalitajiet, u għandha tieħu l-miżuri 

meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, 

sakemm l-awtorità ma tiddeċidix li tinvoka 

waħda mir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent jew nuqqas ta' eżekuzzjoni 

previsti fl-Artikolu 18, jew waħda mir-

raġunijiet għal posponiment previsti fl-

Artikolu 20. 

L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar trażmessa 

skont l-Artikolu 14 mingħajr formalitajiet 

ulterjuri jew dewmien indebitu, u għandha 

tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni 

tagħha, dment li l-awtorità ma tiddeċidix li 

tinvoka waħda mir-raġunijiet għal nuqqas 

ta' rikonoxximent jew nuqqas ta' 

eżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 18, jew 

waħda mir-raġunijiet għal posponiment 

previsti fl-Artikolu 20. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 - paragrafu 1 - punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-formola prevista fl-Artikolu 16 

ma tkunx kompleta jew b'mod evidenti 

tkun żbaljata, u ma tkunx tlestiet wara l-

(a) il-formola prevista fl-Artikolu 16 

ma tkunx ġiet tradotta f'lingwa uffiċjali 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni jew ma tkunx 
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konsultazzjoni skont il-paragrafu 2; kompleta jew tkun żbaljata b'mod manifest 

u ma tkunx tlestiet wara l-konsultazzjoni 

skont il-paragrafu 2; 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 22, wara l-eżekuzzjoni, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha tinnotifika d-

deċiżjoni tagħha lill-persuna li kontriha 

nħarġet ordni ta' ffriżar u lil kwalunkwe 

parti interessata, inklużi partijiet terzi bona 

fede li bihom tkun ġiet informata l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni skont l-Artikolu 14(6). 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 22, wara l-eżekuzzjoni, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha, mingħajr 

dewmien, tinnotifika d-deċiżjoni tagħha 

lill-persuna li kontriha nħarġet ordni ta' 

ffriżar u lil kwalunkwe parti interessata, 

inklużi partijiet terzi bona fede li bihom 

tkun ġiet informata l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni skont l-Artikolu 14(6). 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. In-notifika għandha tinkludi 

informazzjoni, għall-inqas fil-qosor, dwar 

ir-raġunijiet tal-ordni ta' ffriżar, dwar l-

awtorità li ħarġet l-ordni u dwar ir-rimedji 

legali eżistenti taħt il-liġi nazzjonali tal-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

2. In-notifika għandha tinkludi 

informazzjoni suffiċjenti u li tinftiehem 

dwar ir-raġunijiet għall-ordni ta' ffriżar, 

dwar l-awtorità li tkun ħarġet l-ordni u 

dwar ir-rimedji legali eżistenti fil-liġi 

nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Sabiex jiġu salvagwardjati 

investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-

awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità 

ta' eżekuzzjoni sabiex iżżomm l-

3. Sabiex jiġu salvagwardjati 

investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-

awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità 

ta' eżekuzzjoni sabiex iżżomm l-
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eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

kunfidenzjali għal perjodu limitat ta' 

żmien. 

eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

kunfidenzjali għal perjodu limitat ta' 

żmien. L-awtorità emittenti għandha 

tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni meta 

r-raġunijiet għall-kunfidenzjalità tal-

ordni ta' ffriżar ma jibqgħux japplikaw. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn meħtieġ, l-awtorità emittenti u 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandhom 

jikkonsultaw ma' xulxin, bi kwalunkwe 

mezz xieraq, sabiex jassiguraw l-

applikazzjoni effiċjenti ta' dan ir-

Regolament. 

1. Fejn meħtieġ, l-awtorità emittenti u 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandhom 

jikkonsultaw ma' xulxin, bi kwalunkwe 

mezz xieraq, inkluż permezz tat-

teknoloġiji moderni ta' komunikazzjoni, 

sabiex jiżguraw l-applikazzjoni effiċjenti 

ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jekk l-ammont miksub mill-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska huwa 

aktar minn EUR 10 000, 50 % tal-ammont 

għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni lill-Istat emittenti. 

(b) jekk l-ammont miksub mill-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska huwa 

aktar minn EUR 10 000, 70 % tal-ammont 

għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni lill-Istat emittenti. 
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