
PA\1168468MT.docx PE630.425v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għall-Affarijiet Legali

2018/0170(COD)

8.11.2018

ABBOZZ TA' OPINJONI

tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet 
immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-
kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività 
tal-investigazzjonijiet tal-OLAF
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jean-Marie Cavada



PE630.425v01-00 2/13 PA\1168468MT.docx

MT

PA_Legam



PA\1168468MT.docx 3/13 PE630.425v01-00

MT

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-effettività 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 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 
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 

(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 
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 l-interessi 
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finanzjarji tal-Unjoni u tiġi evitata 
duplikazzjoni mhux żejda tal-isforzi.

finanzjarji tal-Unjoni u tiġi evitata 
duplikazzjoni mhux żejda tal-isforzi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-kooperazzjoni bejn l-UPPE, l-
Uffiċċju u l-Istati Membri parteċipanti 
hija essenzjali. Peress li l-iskambju ta' 
informazzjoni bejniethom huwa 
fundamentali, huwa neċessarju li din il-
kooperazzjoni tkun regolari u tirrispetta l-
iskopijiet rispettivi tagħhom.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. en

Emenda 4

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 
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.

(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-
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.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jenħtieġ li dan l-iskambju ta' 
informazzjoni jipprevedi l-possibbiltà li 
jiġu skambjati l-fajls proċedurali sħaħ bil-
għan li jiġi żgurat li l-kooperazzjoni bejn 
l-UPPE u l-Uffiċċju tkun effettiva.

Or. en

Emenda 6

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 

(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-UPPE kif 
ukoll l-Uffiċċju 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-
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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.

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.

Or. en

Emenda 7

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 
ffaċilitata t-tmexxija effiċjenti tal-
investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 8

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. 

Or. en
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Emenda 9

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. Direttiva (UE) 2018/... 
[referenza għad-Direttiva dwar il-
protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw 
dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni] tapplika 
fir-rigward tal-protezzjoni ta' persuni li 
jirrappurtaw 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 mistoqsijiet fattwali. 

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Uffiċċju jenħtieġ li juża' l-mezzi 
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 

(26) L-Uffiċċju jenħtieġ li juża' l-mezzi 
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-awtoritajiet nazzjonali 
u assistenza mingħandhom. Sabiex jiġi 
żgurat approċċ effettiv fl-Unjoni kollha, ir-
Regolament jenħtieġ li jispeċifika d-dmir li 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
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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. 

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..

Or. en

Emenda 11

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;

Or. en

Emenda 12

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

Or. en

Emenda 13

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.

Or. en

Emenda 14

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. “8. Jekk investigazzjoni ma tkunx 
tista' tingħalaq fi żmien 12-il xahar wara li 

"8. Jekk investigazzjoni ma tkunx tista' 
tingħalaq fi żmien 12-il xahar wara li tkun 
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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.";

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 l-miżuri ta' rimedju 
previsti bil-ħsieb li titħaffef l-
investigazzjoni.";

Or. en

Emenda 15

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

Artikolu 12 – paragrafu 1

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";

Or. en

Emenda 16

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 biss lill-
UPPE allegazzjonijiet manifestament 
sostanzjati.

Or. en
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