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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wara l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), ir-Regolament 
Nru 883/2013 eżistenti, li attwalment jirregola l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Uffiċċju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) jeħtieġ li jiġi rivedut bil-għan li tiġi adattata l-
kollaborazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-funzjoni 
investigattiva tal-OLAF u jiġu ċċarati u ssimplifikati d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-
Regolament Nru 883/2013.

Kemm l-UPPE kif ukoll l-OLAF, fi ħdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom, huma fdati bil-
mandat li jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

L-UPPE, ladarba jsir operattiv, ser ikollu s-setgħa li jmexxi investigazzjonijiet kriminali u 
jressaq quddiem il-qrati nazzjonali lil min iwettaq delitti li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni. L-
OLAF jinvestiga irregolaritajiet amministrattivi kif ukoll imġiba kriminali. Madankollu, is-
setgħat amministrattivi tiegħu huma limitati meta mqabbla mal-investigazzjonijiet kriminali. 
Għaldaqstant, il-proposta tipprevedi li ż-żewġ korpi jikkooperaw mill-qrib kemm jista' jkun u 
b'hekk isiru aktar prosekuzzjonijiet, jinqatgħu aktar kundanni u jkun hemm livelli ogħla ta' 
rkupru;

Bil-għan li tiġi żgurata tranżizzjoni mingħajr xkiel fil-qafas il-ġdid, ir-Regolament 883/2013 
emendat għandu jidħol fis-seħħ qabel ma jibda jopera l-UPPE, u dan hu previst għal tmiem l-
2020.

Ir-rapporteur jappoġġa l-impenn tal-Kummissjoni li għalissa tipprevedi biss għadd limitat ta' 
tibdiliet, li huma essenzjali, skont id-dokument analitiku ta' ħidma tal-Persunal li jakkumpanja 
l-proposta tal-Kummissjoni, li hija bbażata fuq ir-rapport ta' evalwazzjoni, l-istudji esterni u r-
riżultat tal-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati. Għaldaqstant huwa jappoġġa l-proposta 
mill-Kummissjoni biex tiffoka fuq tliet oqsma: ir-relazzjoni bejn l-UPPE u l-OLAF, it-tisħiħ 
tal-effikaċja tal-investigazzjonijiet tal-OLAF u l-kjarifiki u s-simplifikazzjonijiet.

I. Ir-relazzjoni bejn l-UPPE u l-OLAF

Il-proposta tintroduċi d-dispożizzjonijiet meħtieġa li ġejjin sabiex tiġi rregolata r-relazzjoni 
bejn l-OLAF u l-UPPE:

 L-obbligu tal-OLAF li mingħajr dewmien żejjed jirrapporta lill-UPPE kwalunkwe 
mġiba li fir-rigward tagħha l-UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu; l-
informazzjoni pprovduta lill-UPPE għandha tkun sostanzjata biżżejjed u jkun fiha l-
informazzjoni meħtieġa;

 in-nondupplikazzjoni tal-investigazzjonjiet: l-OLAF m'għandux jiftaħ investigazzjoni 
parallela mhux neċessarja dwar fatti identiċi għal dawk li jinsabu taħt investigazzjoni 
mill-UPPE;

 ir-regoli proċedurali speċifiċi applikabbli għat-talbiet mill-UPPE għall-OLAF bil-għan 
li jingħata sostenn jew tiġi kkomplementat l-ħidma tal-UPPE;

II. It-titjib tal-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF
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Bil-għan li tiġi implimentata d-deċiżjoni tal-Qorti T-48/16, Sigma Orionis SA v il-
Kummissjoni Ewropea, huwa importanti li wieħed jiċċara li l-OLAF iwettaq kontrolli fuq il-
post u spezzjonijiet abbażi tar-Regolament 883/2013 u r-Regolament Nru 2185/1996, 
sakemm l-operatur ekonomiku ma jkollux oppożizzjoni (l-Artikolu 3). Id-dritt tal-Unjoni 
jissospendi d-dritt nazzjonali meta kwistjoni hija rregolata mir-Regolamenti Nru 883/2013 u 
Nru 2185/1996. Il-Qorti ddikjarat ukoll li l-oppożizzjoni tal-operatur ekonomiku ma tinkludix 
"dritt għal oppożizzjoni" iżda sempliċiment iwassal biex il-kontroll ikun impost permezz tal-
assistenti tal-awtoritajiet nazzjonali, skont id-dritt nazzjonali. Fir-rigward tal-garanziji 
proċedurali, l-OLAF irid jirrispetta d-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

Ir-rapporteur jilqa' l-emendi proposti fir-rigward tal-informazzjoni dwar il-kontijiet 
bankarji li jirriflettu l-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (l-Artikolu 7(3)), l-iskambju 
tal-informazzjoni dwar il-VAT abbażi tar-Regolament Nru 904/2010 (l-Artikolu 12(5)), l-
introduzzjoni ta' prinċipju ta' ammissibbiltà tal-evidenza miġbura mill-OLAF (l-
Artikolu 11(2)), ir-rwol tas-servizz ta' koordinament kontra l-frodi fl-Istati Membri (l-
Artikolu 12a) u d-dispożizzjoni li tispeċifika l-attivitajietta' koordinament li l-OLAF jista' 
jwettaq (l-Artikolu 12b).

Ir-rapporteur jissuġġerixxi xi emendi, li huma maħsuba biex ikomplu jtejbu t-trasparenza u l-
effettività. Ir-rapporteur jissuġġerixxi wkoll referenza għall-protezzjoni tal-informaturi fil-
kuntest tal-investigazzjonijiet tal-OLAF.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bl-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 
2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill3 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/19394, l-Unjoni saħħet b'mod 
sostanzjali l-mezzi disponibbli biex jiġu 
protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
permezz tal-liġi kriminali. L-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew ("UPPE") 
se jkollu s-setgħa li jwettaq 
investigazzjonijiet kriminali u jippreżenta 
akkużi relatati ma' reati kriminali li 
jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni, kif iddefinit 

(1) Bl-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 
2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill3 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 
2017/19394, l-Unjoni saħħet b'mod 
sostanzjali d-dispożizzjonijiet tal-qafas 
legali armonizzat fir-rigward tal-mezzi 
disponibbli biex jiġu protetti l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi 
kriminali.  L-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("UPPE") huwa 
prijorità ewlenija tal-Kummissjoni fil-
qasam tal-ġustizzja kriminali u l-politika 
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fid-Direttiva (UE) 2017/1371, fl-Istati 
Membri parteċipanti.

ta' kontra l-frodi, għandu s-setgħa li 
jwettaq investigazzjonijiet kriminali u 
jippreżenta akkużi relatati ma' reati 
kriminali li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni, 
kif iddefinit fid-Direttiva (UE) 2017/1371, 
fl-Istati Membri parteċipanti.

_________________ _________________
3 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

3 Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

4 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

4 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
("l-Uffiċċju") iwettaq investigazzjonijiet 
amministrattivi f'irregolaritajiet 
amministrattivi kif ukoll f'imġiba kriminali. 
Fit-tmiem tal-investigazzjonijiet tiegħu, 
huwa jagħmel rakkomandazzjonijiet 
ġudizzjarji lill-awtoritajiet nazzjonali ta' 
prosekuzzjoni, immirati biex jippermettu 
akkużi u prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri. 
Fil-futur, fl-Istati Membri li jipparteċipaw 
fl-UPPE, huwa se jirrapporta reati 
kriminali suspettati lill-UPPE, u se 
jikkollabora miegħu fil-kuntest tal-
investigazzjonijiet tiegħu.

(2) Sabiex jiġu protetti l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, l-Uffiċċju Ewropew 
Kontra l-Frodi ("l-Uffiċċju") iwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi 
f'irregolaritajiet amministrattivi kif ukoll 
f'imġiba kriminali. Fit-tmiem tal-
investigazzjonijiet tiegħu, huwa jagħmel 
rakkomandazzjonijiet ġudizzjarji lill-
awtoritajiet nazzjonali ta' prosekuzzjoni, 
immirati biex jippermettu akkużi u 
prosekuzzjonijiet fl-Istati Membri. Fil-
futur, fl-Istati Membri li jipparteċipaw fl-
UPPE, huwa se jirrapporta reati kriminali 
suspettati lill-UPPE, u se jikkollabora 
miegħu fil-kuntest tal-investigazzjonijiet 
tiegħu billi pereżempju, joffri appoġġ 
tekniku u loġistiku.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għaldaqstant, ir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill5 jenħtieġ li jiġi 
emendat wara l-adozzjoni tar-Regolament 
(UE) 2017/1939. Id-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw ir-relazzjoni bejn l-UPPE u l-
Uffiċċju fir-Regolament (UE) 2017/1939 
jenħtieġ li jiġu riflessi u kkumplementati 
bir-regoli fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 sabiex jiġi żgurat l-ogħla 
livell ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni permezz ta' sinerġiji bejn iż-
żewġ korpi.

(3) Għaldaqstant, ir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill jenħtieġ li jiġi 
emendat u adottat b'mod korrispondenti 
wara l-adozzjoni tar-Regolament 
(UE) 2017/1939. Id-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw ir-relazzjoni bejn l-UPPE u l-
Uffiċċju fir-Regolament (UE) 2017/1939 
jenħtieġ li jiġu riflessi u kkumplementati 
bir-regoli fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 sabiex jiġi żgurat l-ogħla 
livell ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni permezz ta' sinerġiji bejn iż-
żewġ korpi, jiġifieri jiġu implimentati l-
prinċipji ta' kooperazzjoni mill-qrib, 
skambju ta' informazzjoni, 
komplementarjetà u evitar tad-
duplikazzjoni

_________________ _________________
5 Ir-Regolament (UE, EURATOM) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kunsill (EURATOM) 
Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, 
p. 1).

5 Ir-Regolament (UE, EURATOM) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 
Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kunsill (EURATOM) 
Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, 
p. 1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fid-dawl tal-għan komuni tagħhom 
li jippreservaw l-integrità tal-baġit tal-
Unjoni, jenħtieġ li l-Uffiċċju u l-UPPE 
jistabbilixxu u jżommu relazzjoni mill-qrib 
ibbażata fuq kooperazzjoni sinċiera u 

(4) Fid-dawl tal-għan komuni tagħhom 
li jippreservaw l-integrità tal-baġit tal-
Unjoni, jenħtieġ li l-Uffiċċju u l-UPPE 
jistabbilixxu u jżommu relazzjoni mill-qrib 
ibbażata fuq kooperazzjoni sinċiera u 
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mmirata biex tiġi żgurata l-
kumplimentarjetà tal-mandati rispettivi 
tagħhom u l-koordinazzjoni tal-azzjoni 
tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-
kamp ta' applikazzjoni tal-kooperazzjoni 
msaħħa għall-istabbiliment tal-UPPE. Fl-
aħħar mill-aħħar, ir-relazzjoni għandha 
tagħti kontribut biex tiżgura li jintużaw il-
mezzi kollha sabiex jiġu protetti l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni u tiġi evitata 
duplikazzjoni mhux żejda tal-isforzi.

effiċjenti, immirata biex tiġi żgurata l-
komplementarjetà tal-mandati rispettivi 
tagħhom u l-koordinazzjoni tal-azzjoni 
tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-
kamp ta' applikazzjoni tal-kooperazzjoni 
msaħħa għall-istabbiliment tal-UPPE. Fl-
aħħar mill-aħħar, ir-relazzjoni għandha 
tagħti kontribut biex tiżgura li jintużaw il-
mezzi kollha sabiex jiġu protetti u 
ggarantiti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
u tiġi evitata duplikazzjoni żejda tal-isforzi 
u tiżgura konformità sħiħa mal-garanziji 
proċedurali u mad-drittijiet tal-operaturi 
ekonomiċi kkonċernati. Bil-għan li tiġi 
mrawma kooperazzjoni tajba, jenħtieġ li l-
UPPE u l-Uffiċċju jistabbilixxu skambju 
regolari bil-għan li jidentifikaw ix-xejriet 
u r-rabtiet possibbli bejn każijiet 
differenti, fil-funzjoni tal-kompetenzi 
rispettivi tagħhom. Minħabba l-mandati 
differenti tagħhom, peress li l-UPPE 
jwettaq investigazzjonijiet kriminali u l-
OLAF jieħu ħsieb l-investigazzjonijiet 
amministrattivi, f'xi każijiet il-
koordinament tal-attivitajiet tagħhom jaf 
ma jkunx meħtieġ.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jenħtieġ li l-Uffiċċju, kif ukoll l-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-
aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jirrappurtaw lill-
UPPE mingħajr dewmien żejjed imġiba 
kriminali li fir-rigward tagħha l-UPPE jista' 
jeżerċita l-kompetenza tiegħu. Peress li l-
mandat tal-Uffiċċju huwa li jwettaq 
investigazzjonijiet amministrattivi fil-frodi, 
fil-korruzzjoni u f'kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interess 
finanzjarju tal-Unjoni, idealment jitqiegħed 
u jiġi mgħammar biex jaġixxi bħala sieħeb 

(5) Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jenħtieġ li l-Uffiċċju, kif ukoll l-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-
aġenziji tal-Unjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jirrappurtaw lill-
UPPE mingħajr dewmien żejjed imġiba 
kriminali suspettata li fir-rigward tagħha l-
UPPE jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu. 
Peress li l-mandat tal-Uffiċċju huwa li 
jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi 
fil-frodi, fil-korruzzjoni u f'kwalunkwe 
attività illegali oħra li taffettwa l-interess 
finanzjarju tal-Unjoni, idealment jitqiegħed 
u jiġi mgħammar biex jaġixxi bħala sieħeb 
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naturali u sors ta' informazzjoni 
privileġġjat għall-UPPE.

naturali u sors ta' informazzjoni 
privileġġjat għall-UPPE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Elementi li jippontaw lejn imġiba 
kriminali possibbli li jaqgħu fi ħdan il-
kompetenza tal-UPPE jistgħu, fil-prattika, 
ikunu preżenti f'allegazzjonijiet inizjali 
rċevuti mill-Uffiċċju jew jistgħu jitfaċċaw 
biss matul investigazzjoni amministrattiva 
li tkun infetħet mill-Uffiċċju minħabba 
suspett ta' irregolarità amministrattiva. 
Għaldaqstant, sabiex jikkonforma mad-
dmir tiegħu li jirrapporta lill-UPPE, 
jenħtieġ li l-Uffiċċju, skont il-każ, 
jirrapporta mġiba kriminali f'kwalunkwe 
stadju qabel jew matul investigazzjoni.

6. Elementi li jippontaw lejn imġiba 
kriminali possibbli li jaqgħu fi ħdan il-
kompetenza tal-UPPE jistgħu, fil-prattika, 
ikunu preżenti f'allegazzjonijiet inizjali 
rċevuti mill-Uffiċċju jew jistgħu jitfaċċaw 
biss matul investigazzjoni amministrattiva 
li tkun infetħet mill-Uffiċċju minħabba 
suspett ta' irregolarità amministrattiva. 
Għaldaqstant, sabiex jikkonforma mad-
dmir tiegħu li jirrapporta lill-UPPE, 
jenħtieġ li l-Uffiċċju, skont il-każ, 
jirrapporta minnufih imġiba kriminali 
f'kwalunkwe stadju qabel jew matul 
investigazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jispeċifika l-elementi minimi li, bħala 
regola, ir-rapporti jenħtieġu li jinkludu. L-
Uffiċċju jista' jkollu jwettaq evalwazzjoni 
preliminari tal-allegazzjonijiet sabiex 
jaċċerta dawn l-elementi u jiġbor l-
informazzjoni meħtieġa. L-Uffiċċju 
jenħtieġ li jwettaq din l-evalwazzjoni 
mingħajr dewmien u permezz ta' mezzi li 
ma jinvolvux riskju li jipperikolaw 
investigazzjoni kriminali futura possibbli. 
Meta jlesti l-evalwazzjoni tiegħu, huwa 
jenħtieġ li jirrapporta lill-UPPE meta jiġi 
identifikat suspett ta' reat fi ħdan il-
kompetenza.

(7) Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jispeċifika l-elementi minimi li, bħala 
regola, ir-rapporti jenħtieġu li jinkludu. L-
Uffiċċju jista' jkollu jwettaq evalwazzjoni 
preliminari tal-allegazzjonijiet sabiex 
jaċċerta dawn l-elementi u jiġbor l-
informazzjoni meħtieġa. L-Uffiċċju 
jenħtieġ li jwettaq din l-evalwazzjoni 
mingħajr dewmien mhux ġustifikat u 
permezz ta' mezzi li ma jinvolvux riskju li 
jipperikolaw investigazzjoni kriminali 
futura possibbli. Meta jlesti l-evalwazzjoni 
tiegħu, huwa jenħtieġ li jirrapporta lill-
UPPE mingħajr dewmien mhux ġustifikat 
meta jiġi identifikat suspett ta' reat fi ħdan 
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il-kompetenza.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ir-rapportar u l-komunikazzjoni 
kollha mill-UPPE u mill-Uffiċċju u 
bejniethom jenħtieġ li jitwettqu 
b'attenzjoni xierqa għal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fis-seħħ dwar l-istandards tal-
protezzjoni tad-data u tal-kunfidenzjalità.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat.)

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura tal-każijiet ittrattati mill-Uffiċċju u mill-UPPE, dawn għandhom 
jirrispettaw l-ogħla standards tal-protezzjoni u tal-kunfidenzjalità tad-data.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'kunsiderazzjoni tal-għarfien 
espert tal-Uffiċċju, l-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni 
jenħtieġ li jkollhom l-għażla li jużaw l-
Uffiċċju sabiex iwettqu din l-evalwazzjoni 
preliminari tal-allegazzjonijiet li jiġu 
rrapportati lilhom.

(8) Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
effikaċi u f'kunsiderazzjoni tal-għarfien 
espert, esperjenza, mandat u poteri tal-
Uffiċċju, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li 
jkollhom l-għażla li jużaw l-Uffiċċju 
sabiex iwettqu din l-evalwazzjoni 
preliminari tal-allegazzjonijiet li jiġu 
rrapportati lilhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, jenħtieġ li fil-prinċipju l-
Uffiċċju ma jiftaħx investigazzjoni 
aministrattiva parallela għal investigazzjoni 
li ssir mill-UPPE dwar l-istess fatti. 
Madankollu, f'ċerti każijiet, il-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tista' 
teħtieġ lill-Uffiċċju jwettaq investigazzjoni 
amministrattiva komplementarja qabel il-
konklużjoni tal-proċedimenti kriminali li 
jkunu ngħataw bidu mill-UPPE bl-għan li 
jiġi aċċertat jekk ikunux meħtieġa miżuri 
ta' prekawzjoni, jew jekk għandhiex 
tittieħed azzjoni finanzjarja, dixxiplinarja 
jew amministrattiva. Dawn l-
investigazzjonijiet kumplimentari jistgħu 
jkunu xieraq, inter alia, meta jenħtieġ li 
jiġu rkuprati xi ammonti minħabba li l-
baġit tal-Unjoni jkun soġġett għal regoli 
speċifiċi ta' preskrizzjoni, meta l-ammonti 
f'riskju jkunu kbar ħafna, jew meta jkun 
hemm il-ħtieġa li jiġi evitat infiq ulterjuri 
f'sitwazzjonijiet ta' riskju permezz ta' 
miżuri amministrattivi.

(9) F'konformità mar-Regolament 
(UE) 2017/1939, jenħtieġ li l-Uffiċċju ma 
jiftaħx investigazzjoni aministrattiva 
parallela għal investigazzjoni li ssir mill-
UPPE dwar l-istess fatti ħlief f'ċerti 
każijiet, meta l-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni tista' teħtieġ lill-
Uffiċċju jwettaq investigazzjoni 
amministrattiva komplementarja qabel il-
konklużjoni tal-proċedimenti kriminali li 
jkunu ngħataw bidu mill-UPPE bl-għan li 
jiġi aċċertat jekk ikunux meħtieġa miżuri 
ta' prekawzjoni, jew jekk għandhiex 
tittieħed azzjoni finanzjarja, dixxiplinarja 
jew amministrattiva. Dawn l-
investigazzjonijiet kumplimentari jistgħu 
jkunu xieraq, inter alia, meta jenħtieġ li 
jiġu rkuprati xi ammonti minħabba li l-
baġit tal-Unjoni jkun soġġett għal regoli 
speċifiċi ta' preskrizzjoni, meta l-ammonti 
f'riskju jkunu kbar ħafna, jew meta jkun 
hemm il-ħtieġa li jiġi evitat infiq ulterjuri 
f'sitwazzjonijiet ta' riskju permezz ta' 
miżuri amministrattivi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jipprevedi li l-UPPE jista' jitlob dawn l-
investigazzjonijiet komplementarji lill-
Uffiċċju. F'każijiet fejn l-UPPE ma 
jitlobhiex, jenħtieġ li din l-investigazzjoni 
komplementarja tkun possibbli wkoll fuq l-
inizjattiva tal-Uffiċċju, taħt ċerti 
kundizzjonijiet. B'mod partikolari, jenħtieġ 
li l-UPPE jkun jista' joġġezzjona għall-ftuħ 
jew it-tkomplija ta' investigazzjoni mill-
Uffiċċju, jew għall-prestazzjoni ta' atti 
speċifiċi tal-investigazzjoni minnu. Ir-
raġunijiet għal din l-oġġezzjoni 

(10) Ir-Regolament (UE) 2017/1939 
jipprevedi li l-UPPE jista' jitlob dawn l-
investigazzjonijiet komplementarji lill-
Uffiċċju. F'każijiet fejn l-UPPE ma 
jitlobhiex, jenħtieġ li din l-investigazzjoni 
komplementarja tkun possibbli wkoll fuq l-
inizjattiva tal-Uffiċċju, taħt ċerti 
kundizzjonijiet. B'mod partikolari, jenħtieġ 
li l-UPPE jkun jista' joġġezzjona għall-ftuħ 
jew it-tkomplija ta' investigazzjoni mill-
Uffiċċju, jew għall-prestazzjoni ta' atti 
speċifiċi tal-investigazzjoni minnu, jekk 
din tkun qed tostakola l-effettività tal-
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għandhom ikunu bbażati fuq il-ħtieġa li 
tiġi protetta l-effettività tal-investigazzjoni 
tal-UPPE u għandhom ikunu 
proporzjonati għal dan il-għan. L-
Uffiċċju jenħtieġ li jżomm lura milli 
jwettaq l-azzjoni li dwarha l-UPPE qajjem 
oġġezzjoni. Jekk l-UPPE ma joġġezzjonax, 
l-investigazzjoni tal-Uffiċċju għandha ssir 
f'konsultazzjoni mill-qrib mal-UPPE.

investigazzjoni tal-UPPE stess. Tali 
oġġezzjoni jenħtieġ li dejjem tkun 
debitament iġġustifikata u proporzjonata. 
F'dak il-każ, l-Uffiċċju jenħtieġ li jżomm 
lura milli jwettaq l-azzjoni li dwarha l-
UPPE qajjem oġġezzjoni. Jekk l-UPPE ma 
joġġezzjonax, l-investigazzjoni tal-Uffiċċju 
għandha ssir f'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-UPPE.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Uffiċċju jenħtieġ li jappoġġja 
b'mod attiv lill-UPPE fl-investigazzjonijiet 
tiegħu. F'dan ir-rigward, l-UPPE jista' 
jitlob lill-Uffiċċju biex jappoġġja jew 
jikkumplimenta l-investigazzjonijiet 
kriminali tiegħu permezz tal-eżerċizzju tas-
setgħat taħt dan ir-Regolament. F'dawn il-
każijiet, l-Uffiċċju jenħtieġ li jwettaq dawn 
l-operazzjonijiet fi ħdan il-limiti tas-setgħat 
tiegħu u fi ħdan il-qafas previst f'dan ir-
Regolament.

(11) L-Uffiċċju jenħtieġ li jappoġġja 
b'mod attiv u effikaċi lill-UPPE fl-
investigazzjonijiet tiegħu, pereżempju billi 
jipprovdi appoġġ tekniku u loġistiku 
xieraq. F'dan ir-rigward, l-UPPE jista' 
jitlob lill-Uffiċċju biex jappoġġja jew 
jikkumplimenta l-investigazzjonijiet 
kriminali tiegħu permezz tal-eżerċizzju tal-
mandat tiegħu u tas-setgħat taħt dan ir-
Regolament. F'dawn il-każijiet, l-Uffiċċju 
jenħtieġ li jwettaq dawn l-operazzjonijiet fi 
ħdan il-limiti tas-setgħat tiegħu u fi ħdan il-
qafas previst f'dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni 
effettiva bejn l-Uffiċċju u l-UPPE, l-
informazzjoni għandha tiġi skambjata 
bejniethom fuq bażi kontinwa. L-iskambju 
ta' informazzjoni fl-istadji ta' qabel il-ftuħ 
tal-investigazzjonijiet mill-Uffiċċju u mill-
UPPE huwa partikolarment rilevanti sabiex 
tiġi żgurata koordinazzjoni xierqa bejn l-
azzjonijiet rispettivi u tiġi evitata 

(12) Sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni, 
kooperazzjoni u trasparenza effikaċi bejn 
l-Uffiċċju u l-UPPE, l-informazzjoni 
għandha tiġi skambjata bejniethom fuq 
bażi kontinwa. L-iskambju ta' 
informazzjoni fl-istadji ta' qabel il-ftuħ tal-
investigazzjonijiet mill-Uffiċċju u mill-
UPPE huwa partikolarment rilevanti sabiex 
tiġi żgurata koordinazzjoni xierqa bejn l-
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duplikazzjoni. L-Uffiċċju u l-UPPE 
għandhom jispeċifikaw il-modalitajiet u l-
kundizzjonijiet ta' dan l-iskambju ta' 
informazzjoni fl-arranġamenti ta' ħidma 
tagħhom.

azzjonijiet rispettivi li tiggarantixxi 
komplementarjetà u tiġi evitata 
duplikazzjoni. L-Uffiċċju u l-UPPE 
għandhom jispeċifikaw il-modalitajiet u l-
kundizzjonijiet ta' dan l-iskambju ta' 
informazzjoni fl-arranġamenti ta' ħidma 
tagħhom inkluża l-possibilità li jsir l-
iskambju tal-fajls proċedurali 
komprensivi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
Evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/20136, 
adottat fit-2 ta' Ottubru 2017, ikkonkluda li 
l-bidliet tal-2013 għall-qafas legali ġabu 
titjib ċar, fir-rigward tat-twettiq tal-
investigazzjonijiet, il-kooperazzjoni mas-
sħab u d-drittijiet tal-persuni kkonċernati. 
Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni wriet xi 
nuqqasijiet li għandhom impatt fuq l-
effettività u l-effettività u l-effikaċja tal-
investigazzjonijiet.

(13) Ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
Evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/20136, 
adottat fit-2 ta' Ottubru 2017, ikkonkluda li 
l-bidliet tal-2013 għall-qafas legali ġabu 
titjib ċar, fir-rigward tat-twettiq tal-
investigazzjonijiet, il-kooperazzjoni mas-
sħab u d-drittijiet tal-persuni kkonċernati. 
Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni wriet xi 
nuqqasijiet li għandhom impatt fuq l-
effettività u l-effiċjenza tal-
investigazzjonijiet, pereżempju fl-
eżerċizzju tas-setgħat u l-użu tar-riżorsi 
investigattivi tal-OLAF, jew fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet uniformi għat-twettiq 
ta' investigazzjonijiet interni, 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tagħhom, fuq in-naħa 
waħda u l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-
organi tal-UE fuq in-naħa l-oħra, kif 
ukoll id-differenzi fl-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-qafas legali tal-
Unjoni.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Ir-rapport ġie 
akkumpanjat minn evalwazzjoni ta' 
Dokument ta' Ħidma tal-Persunal 
SWD(2017) 332 u Opinjoni tal-Kumitat ta' 
Sorveljanza tal-Uffiċċju, Opinjoni 2/2017.

6 COM(2017) 589. Ir-rapport ġie 
akkumpanjat minn evalwazzjoni ta' 
Dokument ta' Ħidma tal-Persunal 
SWD(2017) 332 u Opinjoni tal-Kumitat ta' 
Sorveljanza tal-Uffiċċju, Opinjoni 2/2017.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dawn il-bidliet ma jaffettwawx il-
garanziji proċedurali applikabbli fil-qafas 
tal-investigazzjonijiet. L-Uffiċċju huwa 
marbut li japplika l-garanziji proċedurali 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013, tar-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/967 u dawk li 
jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni. Dan il-qafas 
jirrikjedi li l-Uffiċċju jwettaq l-
investigazzjonijiet tiegħu b'mod oġġettiv, 
imparzjali u kunfidenzjali, ifittex għal 
evidenza favur u kontra l-persuna 
kkonċernata, u jwettaq atti investigattivi 
abbażi ta' awtorizzazzjoni bil-miktub wara 
verifika tal-legalità. L-Uffiċċju jrid jiżgura 
li d-drittijet tal-persuni kkonċernati mill-
investigazzjonijiet tiegħu jiġu rispettati, 
inkluża l-preżunzjoni tal-innoċenza u d-
dritt li tiġi evitata l-awtoinkriminazzjoni. 
Meta jiġu intervistati, il-persuni 
kkonċernati għandhom, inter alia, id-
drittijiet li jingħataw assistenza minn 
persuna li jagħżlu, li japprovaw ir-
reġistrazzjoni tal-intervista, u li nużaw 
kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni. Il-persuni kkonċernati għandhom 
ukoll id-dritt li jikkummentaw dwar il-fatti 
tal-każ qabel ma jitfasslu l-konklużjonijiet.

(15) Dawn il-bidliet ma jaffettwawx il-
garanziji proċedurali applikabbli fil-qafas 
tal-investigazzjonijiet. L-Uffiċċju huwa 
marbut li japplika l-garanziji proċedurali 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013, tar-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/967 u dawk li 
jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni. Dan il-qafas 
jirrikjedi li l-Uffiċċju jwettaq l-
investigazzjonijiet tiegħu b'mod oġġettiv, 
imparzjali u kunfidenzjali, ifittex għal 
evidenza favur u kontra l-persuna 
kkonċernata, u jwettaq atti investigattivi 
abbażi ta' awtorizzazzjoni bil-miktub wara 
verifika tal-legalità. Kemm l-Uffiċju kif 
ukoll l-UPPE jridu jiżguraw li d-drittijet 
tal-persuni kkonċernati mill-
investigazzjonijiet tagħhom jiġu rispettati, 
inkluża l-preżunzjoni tal-innoċenza u d-
dritt li tiġi evitata l-awtoinkriminazzjoni. 
Meta jiġu intervistati, il-persuni 
kkonċernati għandhom, inter alia, id-
drittijiet li jingħataw assistenza minn 
persuna li jagħżlu, li japprovaw ir-
reġistrazzjoni tal-intervista, u li nużaw 
kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni. Il-persuni kkonċernati għandhom 
ukoll id-dritt li jikkummentaw dwar il-fatti 
tal-każ qabel ma jitfasslu l-konklużjonijiet.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Istati Membri parteċipanti 
jenħtieġ li jaqblu li jikkooperaw mal-
UPPE u l-Uffiċċju bil-għan li tiġi 
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ffaċilitata t-tmexxija effiċjenti tal-
investigazzjonijiet.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) F'sitwazzjonijiet fejn l-Uffiċċju jrid 
jiddependi fuq l-assistenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, b'mod partikolari 
f'każijiet fejn operatur ekonomiku jopponi 
verifika u spezzjoni fuq il-post, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-azzjoni 
tal-Uffiċċju tkun effettiva, u għandhom 
jagħtu l-assistenza meħtieġa f'konformità 
mar-regoli rilevanti tal-liġi proċedurali 
nazzjonali. 

(19) F'sitwazzjonijiet fejn l-Uffiċċju jrid 
jiddependi fuq l-assistenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, b'mod partikolari 
f'każijiet fejn operatur ekonomiku jopponi 
verifika u spezzjoni fuq il-post, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-azzjoni 
tal-Uffiċċju tkun effettiva, u għandhom 
jiggarantixxu l-assistenza meħtieġa 
f'konformità mar-regoli rilevanti tal-liġi 
proċedurali nazzjonali. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bħala parti minn dan id-dmir ta' 
kooperazzjoni, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun 
jista' jirrikjedi lil operaturi ekonomiċi li 
setgħu kienu involuti fil-kwistjoni li tkun 
qed tiġi investigata, jew li jista' jkollhom 
informazzjoni rilevanti, biex ifornu 
informazzjoni rilevanti. Meta jkunu qed 
jikkonformaw ma' dawn it-talbiet, l-
operaturi ekonomiċi mhumiex obbligati 
jammettu li jkunu wettqu attività illegali, 
iżda huma obbligati jwieġbu mistoqsijiet 
fattwali u jipprovdu dokumenti, anki jekk 
din l-informazzjoni tista' tintuża sabiex 
tiġi stabbilita l-eżistena ta' attività illegali 
kontriehom jew kontra operatur ieħor. 

(21) Bħala parti minn dan id-dmir ta' 
kooperazzjoni, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun 
jista' jirrikjedi lil operaturi ekonomiċi li 
setgħu kienu involuti fil-kwistjoni li tkun 
qed tiġi investigata, jew li jista' jkollhom 
informazzjoni rilevanti, biex ifornu tali 
informazzjoni. Fir-rigward tal-protezzjoni 
ta' persuni li jirrapportaw ksur tad-dritt 
tal-Unjoni, b'mod partikolari reati u ksur 
relatati mal-interessi finanzjarji tal-UE, 
tapplika d-Direttiva (UE) 2018/...  
[referenza għad-Direttiva dwar il-
protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw 
dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni]. Meta 
jkunu qed jikkonformaw ma' dawn it-
talbiet, l-operaturi ekonomiċi mhumiex 
obbligati jammettu li jkunu wettqu attività 
illegali, iżda huma obbligati jwieġbu 
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mistoqsijiet fattwali. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà li jużaw kwalunkwe 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn issir il-verifika, u d-dritt li 
jingħataw assistenza minn persuna li 
jagħżlu, inkluż minn konsulent legali 
estern, matul il-verifiki u l-ispezzjonijiet 
fuq il-post. Il-preżenza ta' konsulent legali, 
madankollu, m'għandhiex tirrappreżenta 
kundizzjoni legali għall-validità tal-verifiki 
u tal-ispezzjonijiet fuq il-post. Sabiex tiġi 
żgurata l-effettività tal-verifiki u tal-
ispezzjonijiet fuq il-post, b'mod partikolari 
fir-rigward tar-riskju li l-evidenza 
tisparixxi, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista' 
jaċċessa l-bini, l-art, il-mezzi ta' trasport 
jew oqsma oħra li jintużaw għal skopijiet 
kummerċjali mingħajr ma jistennew lill-
operatur jikkonsulta mal-konsulent legali 
tiegħu. Huwa jenħtieġ li jaċċetta biss 
dewmien raġonevoli qasir, fejn jistenna l-
konsultazzjoni mal-konsulent legali, qabel 
jibda jwettaq il-verifika. Kull dewmien 
bħal dan irid jinżamm strettament għall-
inqas żmien possibbli.

(22) L-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà li jużaw kwalunkwe 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru fejn issir il-verifika, u d-dritt li 
jingħataw assistenza minn persuna li 
jagħżlu, inkluż minn konsulent legali 
estern, matul il-verifiki u l-ispezzjonijiet 
fuq il-post. Il-preżenza ta' konsulent legali, 
madankollu, m'għandhiex tirrappreżenta 
kundizzjoni legali għall-validità tal-verifiki 
u tal-ispezzjonijiet fuq il-post. Sabiex tiġi 
żgurata l-effettività tal-verifiki u tal-
ispezzjonijiet fuq il-post, b'mod partikolari 
fir-rigward tar-riskju li l-evidenza 
tisparixxi, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista' 
jaċċessa l-bini, l-art, il-mezzi ta' trasport 
jew oqsma oħra li jintużaw għal skopijiet 
kummerċjali mingħajr ma jistennew lill-
operatur jikkonsulta mal-konsulent legali 
tiegħu, iżda mingħajr ma jipprevjeni tali 
konsultazzjoni. Huwa jenħtieġ li jaċċetta 
biss dewmien raġonevoli qasir, fejn 
jistenna l-konsultazzjoni mal-konsulent 
legali, qabel jibda jwettaq il-verifika. Kull 
dewmien bħal dan irid jinżamm strettament 
għall-inqas żmien possibbli, dment li l-
garanziji proċedurali u d-drittijiet tal-
operatur ekonomiku kkonċernat jitħarsu 
kif xieraq.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Uffiċċju jenħtieġ li juża' l-mezzi (26) L-Uffiċċju jenħtieġ li juża' l-mezzi 
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neċessarji biex isegwi t-traċċa tal-flus 
sabiex jikxef il-modus operandi tipiku ta' 
ħafna mġiba frawdolenti. Illum il-ġurnata, 
huwa jista' jikseb informazzjoni bankarja 
rilevanti għall-attività investigattiva tiegħu 
miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
f'għadd ta' Stati Membri, permezz ta' 
kooperazzjoni mal-awotiritajiet nazzjonali 
u assistenza mingħandhom. Sabiex jiġi 
żgurat approċċ effettiv fl-Unjoni kollha, ir-
Regolament jenħtieġ li jispeċifika d-dmir li 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet 
tal-bank u tal-pagamenti lill-Uffiċċju, bħala 
parti mid-dmir ġenerali tagħhom li 
jassistuh. Bħala regola, din il-
kooperazzjoni għandha sseħħ permezz tal-
Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fl-
Istati Membri. Meta jkunu qegħdin jagħtu 
din l-assistenza lill-Uffiċċju, l-awtoritjaiet 
nazzjonali għandhom jaġixxu f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
proċedurali previsti fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. 

neċessarji biex isegwi t-traċċa tal-flus 
sabiex jikxef il-modus operandi tipiku ta' 
ħafna mġiba frawdolenti. Illum il-ġurnata, 
huwa jista' jikseb informazzjoni bankarja 
rilevanti għall-attività investigattiva tiegħu 
miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu 
f'għadd ta' Stati Membri, permezz ta' 
kooperazzjoni mal-awotiritajiet nazzjonali 
u assistenza mingħandhom. Sabiex jiġi 
żgurat approċċ effettiv fl-Unjoni kollha, ir-
Regolament jenħtieġ li jispeċifika d-dmir li 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jipprovdu informazzjoni dwar il-kontijiet 
tal-bank u tal-pagamenti lill-Uffiċċju, bħala 
parti mid-dmir ġenerali tagħhom li 
jassistuh. Bħala regola, din il-
kooperazzjoni għandha sseħħ permezz tal-
Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja fl-
Istati Membri. Meta jkunu qegħdin jagħtu 
din l-assistenza lill-Uffiċċju, l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jaġixxu f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi 
proċedurali previsti fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, 
filwaqt li jiżguraw il-komunikazzjoni 
xierqa tal-informazzjoni rilevanti kollha 
kemm lill-UPPE kif ukoll lill-Uffiċċju fi 
żmien debitu.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-trażmissjoni bikrija tal-
informazzjoni mill-Uffiċċju bl-għan li jiġu 
adottati miżuri ta' prekawzjoni hija għodda 
essenzjali għall-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata 
kooperazzjoni mill-qrib f'dan ir-rigward 
bejn l-Uffiċċju u l-istituzzjonijiet, l-
uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni, 
huwa xieraq li dawn tal-aħħar ikollhom il-
possibbiltà li, meta jridu, jikkonsultaw lill-
Uffiċċju bl-għan li jieħdu deċiżjoni dwar 
kwalunkwe miżura ta' prekawzjoni xierqa, 

(27) It-trażmissjoni bikrija u mingħajr 
dewmien tal-informazzjoni mill-Uffiċċju 
bl-għan li jiġu adottati miżuri ta' 
prekawzjoni hija għodda essenzjali għall-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
mill-qrib f'dan ir-rigward bejn l-Uffiċċju u 
l-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-
aġenziji tal-Unjoni, huwa xieraq li dawn 
tal-aħħar ikollhom il-possibbiltà li, meta 
jridu, jikkonsultaw lill-Uffiċċju bl-għan li 
jieħdu deċiżjoni dwar kwalunkwe miżura 
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inklużi miżuri biex tiġi salvagwardjata l-
evidenza.

ta' prekawzjoni xierqa, inklużi miżuri biex 
tiġi salvagwardjata l-evidenza.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Bil-għan li jiġi evitat dewmien 
inutli li jaf ikollu konsegwenzi 
detrimentali fuq l-investigazzjonijiet l-
oħra, bħal f'xi każijiet ta' tneħħija tal-
immunità, jenħtieġ li kemm l-UPPE kif 
ukoll l-Uffiċċju jmexxu l-
investigazzjonijiet tagħhom fi żmien 
debitu.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-mandat tal-Uffiċċju jinkludi l-
protezzjoni tad-dħul għall-baġit tal-Unjoni 
li jirriżulta mir-riżorsi proprji tal-VAT. 
F'dan il-qasam, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun 
jista' jappoġġja u jikkomplementa l-
attivitajiet tal-Istati Membri permezz ta' 
investigazzjonijiet li jkunu saru 
f'konformità mal-mandat tiegħu, il-
koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti f'każijiet kumplessi u 
transnazzjonali, u l-appoġġ u l-assistenza 
għall-Istati Membri u għall-UPPE. Għal 
dan il-għan, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista' 
jiskambja informazzjoni permezz tan-
netwerk tal-Eurofisc, stabbilit mir-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 904/20109, sabiex tiġi promossa u tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra 
l-frodi tal-VAT.

(29) Il-mandat tal-Uffiċċju jinkludi l-
protezzjoni tad-dħul għall-baġit tal-Unjoni 
li jirriżulta mir-riżorsi proprji tal-VAT. 
F'dan il-qasam, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun 
jista' jappoġġja u jikkomplementa l-
attivitajiet tal-Istati Membri permezz ta' 
investigazzjonijiet li jkunu saru 
f'konformità mal-mandat tiegħu, il-
koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti f'każijiet kumplessi u 
transnazzjonali, u l-appoġġ u l-assistenza 
għall-Istati Membri u għall-UPPE. Għal 
dan il-għan, l-Uffiċċju jenħtieġ li jkun jista' 
jiskambja informazzjoni permezz tan-
netwerk tal-Eurofisc, stabbilit mir-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 904/20109, filwaqt li jżomm f'moħħu 
d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 9a, sabiex tiġi promossa u tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra 
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l-frodi tal-VAT. 

_________________ _________________
9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 904/2010 tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar 
il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda 
kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-
valur miżjud ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1-
18.

9 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 904/2010 tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar 
il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda 
kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-
valur miżjud ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1-
18.
9aIr-Regolament (UE) 2018/1725 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali mill-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u 
dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU 
L 295, 21.11.2018, p. 39). 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 1 – paragrafu 4a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Uffiċċju għandu jistabbilixxi u 
jżomm relazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-
UPPE") stabbilit f'kooperazzjoni msaħħa 
mir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193913. Din ir-relazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq kooperazzjoni 
reċiproka u fuq skambju ta' informazzjoni. 
B'mod partikolari, hija għandha tiżgura li l-
mezzi disponibbli kollha jintużaw sabiex 
jipproteġu l-interessi finanzjarji permezz 
tal-komplementarjetà tal-mandati rispettivi 
tagħhom u tal-appoġġ li jingħata mill-
Uffiċċju lill-UPPE.

4a. L-Uffiċċju għandu jistabbilixxi u 
jżomm relazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-
UPPE") stabbilit f'kooperazzjoni msaħħa 
mir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/193913. Din ir-relazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq kooperazzjoni 
reċiproka, komplementarjetà, evitar ta' 
duplikazzjoni u fuq skambju ta' 
informazzjoni. B'mod partikolari, hija 
għandha tiżgura li l-mezzi disponibbli 
kollha jintużaw sabiex jipproteġu l-
interessi finanzjarji permezz tal-
komplementarjetà tal-mandati rispettivi 
tagħhom u tal-appoġġ li jingħata mill-
Uffiċċju lill-UPPE, inkluż appoġġ tekniku 
u loġistiku.

_________________ _________________
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13 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

13 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li 
jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-
istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 
31.10.2017, p. 1).

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-
post għandhom jitwettqu f'konformità ma' 
dan ir-Regolament u, sa fejn kwistjoni ma 
tiġix koperta minn dan ir-Regolament, 
mar-Regolament (Euratom, KE) 
Nru 2185/96.

2. Il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-
post għandhom jitwettqu f'konformità ma' 
dan ir-Regolament u, sa fejn kwistjoni ma 
tiġix koperta minn dan ir-Regolament, 
mar-Regolament (Euratom, KE) 
Nru 2185/96 u mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
kollha tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
data.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jikkooperaw mal-Uffiċċju matul l-
investigazzjonijiet tiegħu. L-Uffiċċju jista' 
jitlob informazzjoni orali, inkluż permezz 
ta' interrograzzjonijiet, u informazzjoni bil-
miktub mill-operaturi ekonomiċi.

3. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu obbligati jikkooperaw mal-Uffiċċju 
matul l-investigazzjonijiet tiegħu. L-
Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni orali, 
inkluż permezz ta' interrograzzjonijiet, u 
informazzjoni bil-miktub mill-operaturi 
ekonomiċi, iddokumentata kif xieraq u 
pproċessata skont l-istandards ta' 
kunfidenzjalità u l-leġiżlazzjoni dwar il-
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protezzjoni tad-data.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri parteċipanti 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
nazzjonali rispettivi tagħhom 
jiggarantixxu t-tmexxija tajba u effettiva 
tal-investigazzjonijiet tal-UPPE u l-
Uffiċċju;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat, l-
Uffiċċju għandu jikkonforma mal-garanziji 
proċedurali previsti f'dan ir-Regolament u 
fir-Regolament (Euratom, KE) 
Nru 2185/96. Meta tkun qed titwettaq 
verifika jew spezzjoni fuq il-post, l-
operatur ekonomiku kkonċernat għandu 
jkollu d-dritt li ma jagħmilx 
dikjarazzjonijiet ta' awtoinkriminazzjoni u 
li jingħata assistenza minn persuna li 
jagħżel. Meta jagħmel dikjarazzjonijiet 
matul il-verifiki fuq il-post, l-operatur 
ekonomiku għandu jingħata l-possibbiltà li 
juża kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Istat Membru li fih jinsab. Id-dritt li 
jingħata assistenza minn persuna li jagħżel 
m'għandux jipprevjeni l-aċċess tal-Uffiċċju 
għall-bini tal-operatur ekonomiku, u 
m'għandux idewwem bla bżonn il-bidu tal-

5. Fl-eżerċizzju ta' dawn is-setgħat, l-
Uffiċċju għandu jikkonforma mal-garanziji 
proċedurali previsti f'dan ir-Regolament u 
fir-Regolament (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, , kif ukoll ir-Regolament 
(KE) Nru 2018/1725*. Meta tkun qed 
titwettaq verifika jew spezzjoni fuq il-post, 
l-operatur ekonomiku kkonċernat għandu 
jkollu d-dritt li ma jagħmilx 
dikjarazzjonijiet ta' awtoinkriminazzjoni u 
li jingħata assistenza minn persuna li 
jagħżel. Meta jagħmel dikjarazzjonijiet 
matul il-verifiki fuq il-post, l-operatur 
ekonomiku għandu jkun jista' juża 
kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Istat Membru li fih jinsab. Id-dritt li 
jingħata assistenza minn persuna li jagħżel 
għal perjodu limitat u raġonevoli 
m'għandux jipprevjeni l-aċċess tal-Uffiċċju 
għall-bini tal-operatur ekonomiku, u 
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verifika. m'għandux idewwem bla bżonn il-bidu tal-
verifika.

_________________
*  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali mill-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u 
dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU 
L 295, 21.11.2018, p. 39). 
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba tal-Uffiċċju, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
għandha tagħti lill-persunal tal-Uffiċċju l-
għajnuna li jkollu bżonn biex iwettaq il-
kompiti tiegħu b'mod effettiv, kif speċifikat 
fl-awtorizzazzjoni bil-miktub imsemmija 
fl-Artikolu 7(2).

Fuq talba tal-Uffiċċju, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
għandha tiggarantixxi mingħajr dewmien 
lill-persunal tal-Uffiċċju l-għajnuna li 
jkollu bżonn biex iwettaq il-kompiti tiegħu 
b'mod effettiv, kif speċifikat fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub imsemmija fl-
Artikolu 7(2).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu L-Istat Membru kkonċernat għandu 
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jiżgura, f'konformità mar-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, li l-persunal 
tal-Uffiċċju jkun jista' jaċċess l-
informazzjoni u d-dokumenti kollha 
relatati mal-kwistjoni li tkun qed tiġi 
investigata li juru li jkunu meħtieġa sabiex 
il-verifiki u l-ispezzjoni fuq il-post isiru 
b'mod effettiv u effiċjenti, u li dan ikun 
jista' jassumi l-kustodja tad-dokumenti jew 
tad-data sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm 
l-ebda periklu li jisparixxu.

jiżgura, f'konformità mar-Regolament 
(Euratom, KE) Nru 2185/96, li l-persunal 
tal-Uffiċċju jkun jista' jaċċess l-
informazzjoni u d-dokumenti kollha 
relatati mal-kwistjoni li tkun qed tiġi 
investigata li juru li jkunu meħtieġa sabiex 
il-verifiki u l-ispezzjoni fuq il-post isiru 
b'mod effettiv u effiċjenti u 
proporzjonalment, u li dan ikun jista' 
jassumi l-kustodja tad-dokumenti jew tad-
data sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-
ebda periklu li jisparixxu. Għandhom jiġu 
rrispettati bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali, u b'mod partikolari d-dritt 
għall-privatezza.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-persunal tal-Uffiċċju jsib li operatur 
ekonomiku joffri reżistenza għal verifika 
jew spezzjoni fuq il-post awtorizzata skont 
dan ir-Regolament, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jagħtihom l-assistenza 
meħtieġa tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
sabiex l-Uffiċċju jkun jista' jwettaq il-
verifika jew il-kontroll fuq il-post tiegħu 
b'mod effettiv u mingħajr dewmien żejjed.

Fejn il-persunal tal-Uffiċċju jsib li operatur 
ekonomiku joffri reżistenza għal verifika 
jew spezzjoni fuq il-post awtorizzata skont 
dan ir-Regolament, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jiggarantilhom l-
assistenza meħtieġa tal-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi sabiex l-Uffiċċju jkun jista' 
jwettaq il-verifika jew il-kontroll fuq il-
post tiegħu b'mod effettiv u mingħajr 
dewmien żejjed.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 3 − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Waqt investigazzjoni esterna, l-
Uffiċċju jista' jkollu aċċess għal kull 

9. Waqt investigazzjoni esterna, l-
Uffiċċju jista' jkollu aċċess għal kull 
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informazzjoni u data rilevanti, 
irrispettivament mill-mezz li fuqu tinħażen, 
miżmuma mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji konnessi mal-kwistjoni 
li tkun qed tiġi investigata, meta ikun 
strettament meħtieġ sabiex jiġi stabbilit 
jekk ikunux twettqu frodi, korruzzjoni jew 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Għal dak 
il-għan, għandu japplika l-Artikolu 4(2) u 
(4).

informazzjoni u data rilevanti, 
irrispettivament mill-mezz li fuqu tinħażen, 
miżmuma mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji konnessi mal-kwistjoni 
li tkun qed tiġi investigata, meta jkun 
strettament meħtieġ sabiex jiġi stabbilit 
jekk ikunux twettqu frodi, korruzzjoni jew 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li 
jiġu rrispettati l-kunfidenzjalità tal-
investigazzjonijiet, id-drittijiet leġittimi tal-
persuni kkonċernati u, meta jkun xieraq, 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli 
għall-proċedimenti ġudizzjarji. Għal dak il-
għan, għandu japplika l-Artikolu 4(2) u (4).

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni 
orali, inkluż permezz ta' interrogazzjonijiet, 
u informazzjoni bil-miktub minn uffiċjali, 
aġenti oħrajn, membri ta' istituzzjonijiet 
jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew 
membri tal-persunal.

(b) l-Uffiċċju jista' jitlob informazzjoni 
orali, inkluż permezz ta' interrogazzjonijiet, 
u informazzjoni bil-miktub minn uffiċjali, 
aġenti oħrajn, membri ta' istituzzjonijiet 
jew korpi, kapi ta' uffiċċji jew aġenziji, jew 
membri tal-persunal, iddokumentata fid-
dettall skont l-istandards regolari tal-
kunfidenzjalità u tal-protezzjoni tad-data 
tal-Unjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12d, 
id-Direttur Ġenerali jista' jiftaħ 
investigazzjoni meta jkun hemm biżżejjed 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12d, 
id-Direttur Ġenerali jista' jiftaħ 
investigazzjoni meta jkun hemm biżżejjed 
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suspett, li jista' jkun ukoll ibbażat fuq 
informazzjoni mogħtija minn kwalunkwe 
pajjiż terz jew informazzjoni anonima, li 
twettqet frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe 
attività illegali oħra li taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni.;

suspett jew indikazzjonijiet ċari, li jista' 
jkun ukoll ibbażat fuq informazzjoni 
mogħtija minn kwalunkwe pajjiż terz jew 
informazzjoni anonima, li twettqet frodi, 
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jagħtu l-assistenza meħtieġa 
sabiex jippermettu lill-persunal tal-Uffiċċju 
jissodisfa l-kompiti tiegħu f'konformità ma' 
dan ir-Regolament b'mod effettiv u 
mingħajr dewmien żejjed.;

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jiggarantixxu l-assistenza 
meħtieġa sabiex jippermettu lill-persunal 
tal-Uffiċċju jissodisfa l-kompiti tiegħu 
f'konformità ma' dan ir-Regolament b'mod 
effettiv u mingħajr dewmien żejjed.;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt d
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-ewwel subparagrafu, l-
istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-
aġenzija kkonċernata tista' fi kwalunkwe 
ħin tikkonsulta mal-Uffiċċju bl-għan li, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju, 
tieħu kwalunkwe miżuri prekwazjonarji 
adatti, inklużi miżuri għas-salvagwardja 
tal-provi, u għandha tinforma lill-Uffiċċju 
mingħajr dewmien dwar tali deċiżjoni.;

Minbarra l-ewwel subparagrafu, l-
istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-
aġenzija kkonċernata tista' fi kwalunkwe 
ħin tikkonsulta mal-Uffiċċju bl-għan li, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju u 
mingħajr ma tiddupplika l-isforzi tiegħu, 
tieħu kwalunkwe miżuri prekawzjonarji 
adatti, inklużi miżuri għas-salvagwardja 
tal-provi, u għandha tinforma lill-Uffiċċju 
mingħajr dewmien dwar tali deċiżjoni.; L-
Uffiċċju għandu jikkoopera b'mod 
kostruttiv u f'sinerġija sħiħa mal-
istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-
aġenzija kkonċernata;
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt e
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"8. Jekk investigazzjoni ma tkunx tista' 
tingħalaq fi żmien 12-il xahar wara li tkun 
infetħet, id-Direttur Ġenerali għandu 
jirrapporta, malli jiskadi dak il-perjodu ta' 
12-il xahar u f'intervalli ta' sitt xhur wara 
dan, lill-Kumitat ta' Sorveljanza, filwaqt li 
jindika r-raġunijiet u, fejn ikun xieraq, il-
miżuri ta' rimedju previsti bil-ħsieb li 
titħaffef l-investigazzjoni.";

"8. Jekk investigazzjoni ma tkunx tista' 
tingħalaq fi żmien 12-il xahar wara li tkun 
infetħet, id-Direttur Ġenerali għandu 
jirrapporta, malli jiskadi dak il-perjodu ta' 
12-il xahar u f'intervalli ta' sitt xhur wara 
dan, lill-Kumitat ta' Sorveljanza, filwaqt li 
jindika r-raġunijiet u l-miżuri ta' rimedju 
previsti bil-ħsieb li titħaffef l-
investigazzjoni.";

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u 
l-aġenziji jirrapportaw lill-UPPE, 
f'konformità mal-Artikolu 24 tar-
Regolament (UE) 2017/1939, minflok 
huma jistgħu jibagħtu lill-Uffiċċju kopja 
tar-rapport li jkun intbagħat lill-UPPE.;

Meta l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u 
l-aġenziji jirrapportaw lill-UPPE, 
f'konformità mal-Artikolu 24 tar-
Regolament (UE) 2017/1939, huma 
għandhom jibagħtu lill-Uffiċċju kopja tar-
rapport li jkun intbagħat lill-UPPE.;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l- L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-
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aġenziji u, sakemm ma jkunux imwaqqfa 
mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom, 
fuq talba tal-Uffiċċju jew fuq inizjattiva 
tagħhom stess, jibagħtu lill-Uffiċċju kull 
dokument jew informazzjoni li jkollhom 
relatata ma' investigazzjoni li tkun qed issir 
mill-Uffiċċju.

aġenziji u, sakemm ma jkunux imwaqqfa 
mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom, 
fuq talba tal-Uffiċċju jew fuq inizjattiva 
tagħhom stess, jibagħtu mingħajr dewmien 
lill-Uffiċċju kull dokument jew 
informazzjoni li jkollhom relatata ma' 
investigazzjoni li tkun qed issir mill-
Uffiċċju.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji 
u l-aġenziji u, sakemm ma jkunux 
imwaqqfa mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jibagħtu lill-Uffiċċju kull dokument ieħor 
jew informazzjoni li jkollhom u li jqisu 
rilevanti għall-ġlieda kontra l-frodi, il-
korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali 
oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.;

3. L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji 
u l-aġenziji u, sakemm ma jkunux 
imwaqqfa mil-liġi nazzjonali, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jibagħtu mingħajr dewmien lill-Uffiċċju 
kull dokument ieħor jew informazzjoni li 
jkollhom u li jqisu rilevanti għall-ġlieda 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni jew 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa)  jiżdied il-paragrafu 5a li ġej:
"5a. Il-persuni li jirrapportaw reati u 
ksur relatati mal-interessi finanzjarji tal-
UE lill-Uffiċċju għandhom jiġu protetti 
bis-sħiħ, b'mod partikolari permezz tal-
leġiżlazzjoni Ewropea li tirrigwarda l-
protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw 
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dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni."

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport jista' jiġi akkumpanjat minn 
rakkomandazzjonijiet tad-Direttur Ġenerali 
dwar l-azzjoni li għandha tittieħed. Dawk 
ir-rakkomandazzjonijiet għandhom, fejn 
ikun xieraq, jindikaw kwalunkwe azzjoni 
dixxiplinarja, amministrattiva, finanzjarja 
u/jew ġudizzjarja mill-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kkonċernati, u għandhom jispeċifikaw, 
b'mod partikolari, l-ammonti stmati li 
għandhom jiġu rkuprati, kif ukoll il-
klassifikazzjoni preliminari fil-liġi tal-fatti 
stabbiliti.;

Ir-rapport jista' jiġi akkumpanjat minn 
rakkomandazzjonijiet dokumentati tad-
Direttur Ġenerali dwar l-azzjoni li għandha 
tittieħed. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom, fejn ikun xieraq, jindikaw 
kwalunkwe azzjoni dixxiplinarja, 
amministrattiva, finanzjarja u/jew 
ġudizzjarja mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji u mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati, 
u għandhom jispeċifikaw, b'mod 
partikolari, l-ammonti stmati li għandhom 
jiġu rkuprati, kif ukoll il-klassifikazzjoni 
preliminari fil-liġi tal-fatti stabbiliti.;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Uffiċċju għandu jieħu miżuri interni 
xierqa sabiex jiżgura l-kwalità konsistenti 
tar-rapporti finali u tar-
rakkomandazzjonijiet, u jikkunsidra jekk 
hemmx bżonn li jiġu riveduti l-Linji 
Gwida dwar il-Proċeduri ta' 
Investigazzjoni, sabiex tiġi indirizzata 
kwalunkwe inkonsistenza possibbli.

Emenda 44
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti magħmula mill-Uffiċċju 
għandhom jikkostitwixxu evidenza 
ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji 
quddiem il-qrati tal-Unjoni u fi 
proċedimenti amministrattivi fl-Unjoni.;

Ir-rapporti magħmula mill-Uffiċċju 
għandhom jikkostitwixxu evidenza 
ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji 
quddiem il-qrati tal-Unjoni u fi 
proċedimenti amministrattivi fl-Unjoni, 
dment li dawn ikunu tfasslu b'mod legali.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 12 – paragrafu 1 – it-tieni sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Huwa jista' jibgħat ukoll informazzjoni 
lill-istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew 
lill-aġenzija kkonċernata.";

Bil-għan li jiġi evitat dewmien inutli li jaf 
ikollu konsegwenzi detrimentali fuq l-
investigazzjonijiet l-oħra, bħal f'xi każijiet 
ta' tneħħija tal-immunità, huwa jista' 
jibgħat ukoll, fuq talba, informazzjoni lill-
istituzzjoni, lill-korp, lill-uffiċċju jew lill-
aġenzija kkonċernata.";

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 12c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Uffiċċju għandu jirrapporta lill-
UPPE mingħajr dewmien żejjed 
kwalunkwe mġiba kriminali li fir-rispett 
tagħha l-UPPE jkun jista' jeżerċita l-
kompetenza tiegħu f'konformità mal-
Artikolu 22 u l-Artikolu 25 (2) u (3) tar-
Regolament (UE) 2017/1939. Ir-rapport 

1. L-Uffiċċju għandu jinnotifika u 
jirrapporta minnufih lill-UPPE mingħajr 
dewmien żejjed kwalunkwe mġiba 
kriminali li fir-rispett tagħha l-UPPE jkun 
jista' jeżerċita l-kompetenza tiegħu 
f'konformità mal-Artikolu 22 u l-
Artikolu 25 (2) u (3) tar-Regolament 
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għandu jintbagħat f'kwalunkwe stadju 
qabel jew matul investigazzjoni tal-
Uffiċċju.

(UE) 2017/1939. Ir-rapport għandu 
jintbagħat f'kwalunkwe stadju qabel jew 
matul investigazzjoni tal-Uffiċċju.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 12c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport għandu jinkludi bħala 
minimu, deskrizzjoni tal-fatti, inklużi 
valutazzjoni tal-ħsara kkawżata jew li 
x'aktarx tiġi kkawżata, il-kwalifika 
ġuridika possibbli u kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli dwar vittmi 
potenzjali, persuni suspettati u kwalunkwe 
persuna oħra involuta.

2. Ir-rapport għandu jinkludi l-fatti u 
l-informazzjoni kollha magħrufa mill-
Uffiċċju, inklużi valutazzjoni tal-ħsara 
kkawżata jew li x'aktarx tiġi kkawżata, il-
kwalifika ġuridika possibbli u kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli dwar vittmi 
potenzjali, persuni suspettati u kwalunkwe 
persuna oħra involuta.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
 Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
 Artikolu 12c – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Uffiċċju m'għandux ikun marbut li 
jirrapporta lill-UPPE allegazzjonijiet 
manifestament mhux sostanzjati.

L-Uffiċċju għandu jirrapporta lill-UPPE 
allegazzjonijiet sostanzjati biss, u għandu 
jipprovdi data annwali dwar in-numru u 
s-suġġett ta' tali allegazzjonijiet.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013
Artikolu 12fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12fa
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Investigazzjonijiet simultanji
1. F'sitwazzjonijiet ta' investigazzjoni 
fi Stat Membru li jagħmel parti mill-
UPPE u Stat Membru li ma jagħmilx 
parti mill-UPPE, l-Uffiċċju u l-UPPE 
għandhom jikkonkludu arranġament ta' 
ħidma skont l-Artikolu 99(3) tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939. 
Dan l-arranġament ta' ħidma għandu 
jinkludi, tal-anqas, dispożizzjonijiet dwar 
l-iskambju tal-informazzjoni kollha, l-
aċċettazzjoni reċiproka tal-evidenza u tar-
rapporti, is-salvagwardji proċedurali 
ekwivalenti għal dawk elenkati fil-
Kapitolu VI fir-Regolament 
(UE) 2017/1939, l-iskambju tad-data 
personali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw kemm mal-Uffiċċju kif ukoll 
mal-UPPE u jappoġġjawhom fl-attivitajiet 
u fl-investigazzjonijiet rispettivi tagħhom.
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