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Emenda  65 

Maria Grapini 

 

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 ta' 

strumenti u r-rikavat minn attività kriminali 

huma fost l-aktar mezzi effettivi fil-ġlieda 

kontra l-kriminalità, u jista' jkollhom ukoll 

impatt fuq it-tnaqqis u l-ġlieda kontra t-

terroriżmu. L-Unjoni Ewropea hija 

impenjata li tiżgura b'mod aktar effettiv l-

identifikazzjoni, il-konfiska u l-użu mill-

ġdid ta' assi kriminali24. 

_________________ _________________ 

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. 

Or. ro 

 

Emenda  66 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

hija transnazzjonali fin-natura tagħha, 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 tagħha, il-

kooperazzjoni transfruntiera effettiva hija 

essenzjali sabiex jinqabdu u jiġu 

kkonfiskati r-rikavat u l-mezzi strumentali 

tal-kriminalità. Għalhekk, il-korpi u l-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, il-persuni, 

l-unitajiet jew is-servizzi fl-Istati Membri 

jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib u 

jikkomunikaw sabiex jottimizzaw it-tul ta' 

żmien u l-effiċjenza tal-proċeduri ta' 
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ffriżar u konfiska. 

Or. en 

 

Emenda  67 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

hija transnazzjonali fin-natura tagħha, 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 tagħha, il-

kooperazzjoni transfruntiera effettiva, l-

iskambju kontinwu ta' informazzjoni u 

appoġġ reċiproku huma essenzjali sabiex 

jiġu skoperti, jinqabdu u jiġu kkonfiskati r-

rikavat u l-mezzi strumentali tal-

kriminalità. 

Or. ro 

 

Emenda  68 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar id-Deċiżjonijiet 

Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI 

juru li s-sistema eżistenti ta' rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska mhijiex effettiva għalkollox. L-

istrumenti attwali ma ġewx implimentati u 

applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri, 

li wassal għal rikonoxximent reċiproku 

insuffiċjenti. 

(6) Ir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar id-Deċiżjonijiet 

Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI 

juru li s-sistema eżistenti ta' rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska mhijiex effettiva għalkollox. L-

istrumenti attwali ma ġewx implimentati u 

applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri, 

li wassal għal rikonoxximent reċiproku 

insuffiċjenti. Barra minn hekk, f'xi Stati 

Membri l-elementi ewlenin mid-

Direttiva 2014/42/UE (tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 



 

AM\1138070MT.docx 5/112 PE612.375v01-00 

 MT 

dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi 

strumentali u r-rikavat minn attività 

kriminali fl-Unjoni Ewropea) bħad-

definizzjonijiet jew il-konfiska ta' parti 

terza ġew kompletament injorati jew 

indirizzati ħażin ħafna fit-traspożizzjoni 

tal-abbozzi ta' liġijiet. 

Or. en 

 

Emenda  69 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar id-Deċiżjonijiet 

Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI 

juru li s-sistema eżistenti ta' rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska mhijiex effettiva għalkollox. L-

istrumenti attwali ma ġewx implimentati u 

applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri, 

li wassal għal rikonoxximent reċiproku 

insuffiċjenti. 

(6) Ir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-

Kummissjoni dwar id-Deċiżjonijiet 

Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI 

juru li s-sistema eżistenti ta' rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska mhijiex effettiva għalkollox. L-

istrumenti attwali ma ġewx implimentati u 

applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri, 

li wassal għal rikonoxximent reċiproku 

insuffiċjenti u kooperazzjoni 

transfruntiera ineffiċjenti. 

Or. ro 

 

Emenda  70 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-konfiska estiża u l-konfiska ta' 

parti terza jridu jikkonformaw mal-

garanziji minquxa fil-KEDB, b'mod 

partikolari l-Artikoli 6 u 7, u l-Karta tad-
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Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. Id-deċiżjoni mill-awtoritajiet 

kompetenti għandha tkun ibbażata fuq 

valutazzjoni bir-reqqa tal-każ individwali 

tal-persuna soġġetta għall-ordni ta' 

konfiska, inkluża ċ-ċertezza li l-oġġetti 

kkonfiskati ġew akkwistati jew miksuba 

minn attivitajiet kriminali; 

Or. en 

 

Emenda  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Meta adottaw id-Direttiva 

2014/42/UE, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill iddikjaraw li sistema effettiva ta' 

ffriżar u ta' konfiska fl-Unjoni Ewropea 

hija marbuta b'mod inerenti mal-

funzjonament tajjeb tar-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi 

stabbilita sistema komprensiva għall-

iffriżar u l-konfiska tar-rikavat u tal-mezzi 

strumentali minn attività kriminali, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill stiednu 

lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 

leġiżlattiva dwar ir-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska. 

(8) Meta adottaw id-Direttiva 

2014/42/UE, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill iddikjaraw li sistema effettiva ta' 

ffriżar u ta' konfiska fl-Unjoni Ewropea 

hija marbuta b'mod inerenti mal-

funzjonament tajjeb tar-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi 

stabbilita sistema Ewropea għall-iffriżar u 

l-konfiska tar-rikavat u tal-mezzi 

strumentali minn attività kriminali, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill stiednu 

lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 

leġiżlattiva dwar ir-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska. 

Or. fr 

 

Emenda  72 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 
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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 Regolament, 

li huwa att legali tal-Unjoni legalment 

vinkolanti u direttament applikabbli. Dan 

ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi 

regoli li jirregolaw ir-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska li jappartjenu għal tipi prinċipali 

ta' konfiska li jeżistu fl-Istati Membri: 

konfiska ordinarja, konfiska estiża, 

konfiska ta' parti terza, konfiska bbażata 

fuq il-valur u konfiska mhux ibbażata fuq 

kundanna. 

Or. en 

 

Emenda  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
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 jirrikonoxxi u 

jeżegwixxi fit-territorju tiegħu ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska maħruġa minn Stat 

Membru ieħor fil-qafas ta' prosekuzzjoni 

kriminali. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska f'materji 

kriminali għandu l-għan li jistabbilixxi 

mekkaniżmu effettiv ta' rikonoxximent u 

ta' eżekuzzjoni transfruntiera tad-

deċiżjonijiet ġudizzjarji fir-rigward tal-

iffriżar u tal-konfiska, li huwa wieħed 

mill-aktar mezzi effettivi fil-ġlieda kontra 

l-kriminalità. L-effettività ta' dan il-
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mekkaniżmu għandha tiggarantixxi r-

rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska dment li l-ordnijiet 

jinħarġu fil-proċeduri applikati mill-qrati 

nazzjonali li jissodisfaw il-karatteristiċi 

essenzjali ta' proċedimenti kriminali 

mingħajr ma jkunu neċessarjament 

proċedimenti kriminali. 

Or. it 

 

Emenda  74 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
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 jirrikonoxxi u 

jeżegwixxi fit-territorju tiegħu ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska maħruġa minn Stat 

Membru ieħor fil-qafas tal-proċedimenti 

kriminali, ċivili u amministrattivi. 

Or. en 

 

Emenda  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

japplika għall-ordnijiet kollha ta' konfiska 

imposti minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali 

u għall-ordnijiet kollha ta' ffriżar maħruġa 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

japplika għall-ordnijiet kollha ta' konfiska 

imposti minn qorti u maħruġa 

f'prosekuzzjoni kriminali u għall-ordnijiet 

kollha ta' ffriżar maħruġa fid-dawl tal-
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fid-dawl tal-possibbiltà ta' konfiska 

sussegwenti. Għalhekk jenħtieġ li dan 

ikopri t-tipi kollha ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll tipi oħrajn 

ta' ordnijiet maħruġa mingħajr kundanna 

definittiva fi ħdan il-qafas tal-

proċedimenti kriminali. Huwa meħtiep dan 

ir-Regolament ma jkunx japplika għal 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska maħruġa 

fil-qafas tal-proċedimenti ċivili jew 

amministrattivi. 

possibbiltà ta' konfiska sussegwenti. 

Għalhekk jenħtieġ li dan ikopri t-tipi kollha 

ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll tipi oħrajn 

ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska 

maħruġa f'prosekuzzjoni kriminali, inklużi 

l-ordnijiet ta' konfiska estiża, konfiska fil-

konfront ta' parti terza u konfiska mhux 

ibbażata fuq kundanna. F'każ li dawn l-

ordnijiet ma jkunux jeżistu għas-sistema 

ġuridika ta' Stat Membru, l-Istat Membru 

kkonċernat jeħtieġlu jkun kapaċi 

jirrikonoxxi u jwettaq ordni maħruġa fi 

Stat Membru ieħor, meta tiġi imposta 

minn qorti li jkollha kompetenza f'materji 

kriminali, u tinħareġ fil-kuntest tal-

proċedimenti b'mod li jirrispetta bis-sħiħ 

id-drittijiet proċedurali tal-akkużati u tal-

imputati fil-proċedimenti kriminali u 

relatati ma' proprjetà li - abbażi ta' fatti - 

jitqiesu li jidderivaw minn reati kriminali. 

Huwa meħtieġ li dan ir-Regolament ma 

jkunx japplika għal ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska maħruġa fil-qafas tal-

proċedimenti ċivili. 

Or. it 

 

Emenda  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu japplika għall-ordnijiet kollha ta' 

konfiska imposti minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali u 

għall-ordnijiet kollha ta' ffriżar maħruġa 

fid-dawl tal-possibbiltà ta' konfiska 

sussegwenti. Għalhekk jenħtieġ li dan 

ikopri t-tipi kollha ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll tipi oħrajn 

ta' ordnijiet maħruġa mingħajr kundanna 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

japplika għall-ordnijiet kollha ta' konfiska 

imposti minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali u 

għall-ordnijiet kollha ta' ffriżar maħruġa 

fid-dawl tal-possibbiltà ta' konfiska 

sussegwenti. Għalhekk jenħtieġ li dan 

ikopri t-tipi kollha ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE. Huwa meħtieġ li 

dan ir-Regolament ma jkunx japplika għal 
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definittiva fi ħdan il-qafas tal-

proċedimenti kriminali. Huwa meħtiep li 

dan ir-Regolament ma jkunx japplika għal 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska maħruġa 

fil-qafas tal-proċeduri ċivili jew 

amministrattivi. 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska maħruġa 

fil-qafas tal-proċeduri ċivili jew 

amministrattivi. 

Or. fr 

 

Emenda  77 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

japplika għall-ordnijiet kollha ta' konfiska 

imposti minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali u 

għall-ordnijiet kollha ta' ffriżar maħruġa 

fid-dawl tal-possibbiltà ta' konfiska 

sussegwenti. Għalhekk jenħtieġ li dan 

ikopri t-tipi kollha ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll tipi oħrajn 

ta' ordnijiet maħruġa mingħajr kundanna 

definittiva fi ħdan il-qafas tal-proċedimenti 

kriminali. Huwa meħtiep li dan ir-

Regolament ma jkunx japplika għal 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska 

maħruġa fil-qafas tal-proċeduri ċivili jew 

amministrattivi. 

(13) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

japplika għall-ordnijiet kollha ta' konfiska 

imposti minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali, 

ċivili jew amministrattiv u għall-ordnijiet 

kollha ta' ffriżar maħruġa fid-dawl tal-

possibbiltà ta' konfiska sussegwenti. 

Għalhekk jenħtieġ li dan ikopri t-tipi kollha 

ta' ordnijiet koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll tipi oħrajn 

ta' ordnijiet maħruġa mingħajr kundanna 

definittiva fi ħdan il-qafas tal-proċedimenti 

kriminali, ċivili jew amministrattivi. 

Or. en 

 

Emenda  78 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 (13a) Il-konfiska estiża u l-konfiska ta' 

parti terza jridu jikkonformaw mal-

garanziji minquxa fil-KEDB, b'mod 

partikolari l-Artikoli 6 u 7, u l-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. Id-deċiżjoni mill-awtoritajiet 

kompetenti għandha tkun ibbażata fuq 

valutazzjoni bir-reqqa tal-każ individwali 

tal-persuna soġġetta għall-ordni ta' 

konfiska, inkluża ċ-ċertezza li l-oġġetti 

kkonfiskati ġew akkwistati jew miksuba 

minn attivitajiet kriminali. 

Or. en 

 

Emenda  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu jkopri ordnijiet ta' konfiska u ta' 

ffriżar relatati ma' reati koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet 

relatati ma' reati oħrajn. Għaldaqstant, ir-

reati ma għandhomx ikunu limitati għall-

oqsma ta' attività kriminali 

partikolarment gravi b'dimensjoni 

transfruntiera, peress li l-Artikolu 82 tat-

TFUE ma jimponix tali limitazzjoni għal 

miżuri li jistabbilixxu regoli u proċeduri 

biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent 

reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali. 

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

ikopri ordnijiet ta' konfiska u ta' ffriżar 

relatati ma' reati koperti mid-Direttiva 

2014/42/UE. 

Or. fr 

 

Emenda  80 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu jkopri ordnijiet ta' konfiska u ta' 

ffriżar relatati ma' reati koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet 

relatati ma' reati oħrajn. Għaldaqstant, ir-

reati ma għandhomx ikunu limitati għall-

oqsma ta' attività kriminali partikolarment 

gravi b'dimensjoni transfruntiera, peress li 

l-Artikolu 82 tat-TFUE ma jimponix tali 

limitazzjoni għal miżuri li jistabbilixxu 

regoli u proċeduri biex jiġi żgurat ir-

rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi 

f'materji kriminali. 

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu jkopri ordnijiet ta' konfiska u ta' 

ffriżar relatati ma' reati koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet 

relatati ma' reati oħrajn. Għaldaqstant, ir-

reati ma għandhomx ikunu limitati għall-

oqsma ta' attività kriminali partikolarment 

gravi b'dimensjoni transfruntiera, peress li 

l-Artikolu 82 tat-TFUE ma jimponix tali 

limitazzjoni għal miżuri li jistabbilixxu 

regoli u proċeduri biex jiġi żgurat ir-

rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi 

f'materji kriminali. Ir-reati fiskali 

pereżempju jikkostitwixxu reati 

transfruntiera partikolarment importanti 

biex jiġu inklużi fil-lista ta' reati koperti 

minn dan ir-Regolament, imma billi f'xi 

pajjiżi mhumiex punibbli b'massimu ta' 

mill-anqas tliet snin priġunerija, il-livell 

limitu qed jitbaxxa għal sentejn għal 

dawn ir-reati speċifiċi. 

Or. en 

 

Emenda  81 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu jkopri ordnijiet ta' konfiska u ta' 

ffriżar relatati ma' reati koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet 

relatati ma' reati oħrajn. Għaldaqstant, ir-

reati ma għandhomx ikunu limitati għall-

oqsma ta' attività kriminali partikolarment 

gravi b'dimensjoni transfruntiera, peress li 

l-Artikolu 82 tat-TFUE ma jimponix tali 

limitazzjoni għal miżuri li jistabbilixxu 

regoli u proċeduri biex jiġi żgurat ir-

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 

għandu jkopri ordnijiet ta' konfiska u ta' 

ffriżar relatati ma' reati koperti mid-

Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet 

relatati ma' reati oħrajn. Għaldaqstant, ir-

reati ma għandhomx ikunu limitati għall-

oqsma ta' attività kriminali partikolarment 

gravi b'dimensjoni transfruntiera u jenħtieġ 

li jkopru wkoll ir-reati relatati mat-taxxa 

u ċ-ċiberkriminalità, peress li l-

Artikolu 82 tat-TFUE ma jimponix tali 



 

AM\1138070MT.docx 13/112 PE612.375v01-00 

 MT 

rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi 

f'materji kriminali. 

limitazzjoni għal miżuri li jistabbilixxu 

regoli u proċeduri biex jiġi żgurat ir-

rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi 

f'materji kriminali. 

Or. en 

 

Emenda  82 

Barbara Spinelli 

 

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 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 u fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (minn 

hawn 'il quddiem imsejħa "l-Karta"). 

Or. en 

 

Emenda  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 

2016/191935 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, li jikkonċernaw drittijiet 

proċedurali fi proċedimenti kriminali. 

(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 

2016/191935 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, li jikkonċernaw drittijiet 

proċedurali fi proċedimenti kriminali. Id-

Direttivi dwar id-drittijiet proċedurali fil-

proċedimenti kriminali japplikaw biss 

għall-proċedimenti kriminali fir-rigward 

tal-Istati Membri marbuta bihom. Barra 
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minn hekk, il-karatteristiċi essenzjali ta' 

proċediment kriminali skont id-Dokument 

japplikaw għall-proċedimenti li ma 

jkunux kriminali f'sens ristrett iżda li 

jseħħu f'prosekuzzjoni 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 proċeduri 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 

jew li huma persuni akkużati fi 

proċedimenti kriminali (ĠU L 132, 

21.5.2016, 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 

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 

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali 
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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). 

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). 

Or. it 

 

Emenda  84 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska jiġu 

trażmessi direttament mill-awtorità 

emittenti lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jew, 

fejn applikabbli, lil awtorità ċentrali. 

(20) Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska jiġu 

trażmessi direttament mill-awtorità 

emittenti lill-awtorità ta' eżekuzzjoni u 

kkomunikati lil awtorità ċentrali 

responsabbli biex tgħin lill-awtoritajiet 

kompetenti, tirreġistra l-ordnijiet ta' 

ffriżar jew ta' konfiska trażmessi u rċevuti 

fuq livell nazzjonali u tissimplifika t-

trażmissjoni u r-riċezzjoni tal-ordnijiet. 

Or. en 

 

Emenda  85 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Jenħtieġ li ordni ta' konfiska tiġi 

trażmessa flimkien ma' ċertifikat standard. 

(21) Jenħtieġ li ordni ta' konfiska jew 

ordni ta' ffriżar tiġi trażmessa flimkien ma' 

ċertifikat standard. 

Or. en 
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Emenda  86 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, 

jenħtieġ li l-awtorità emittenti u l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni jikkunsidraw b'mod dovut 

il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni. Huwa 

meħtieġ b'mod partikolari li l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni tiggarantixxi l-kunfidenzjalità 

tal-fatti u s-sustanza tal-ordni ta' ffriżar. 

(25) Mingħajr preġudizzju għad-dritt 

għall-informazzjoni ta' kull persuna 

kkonċernata, fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandhom jikkunsidraw 

b'mod dovut il-kunfidenzjalità tal-

investigazzjoni. Huwa meħtieġ b'mod 

partikolari li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shadow rapportuer taqbel mar-rapporteur li: "Jenħtieġ li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn l-

obbligu tal-informazzjoni u l-esiġenzi tal-kunfidenzjalità. In-natura kunfidenzjali ta' 

investigazzjoni ma tistax iċċaħħad lil persuna mid-dritt tagħha għall-informazzjoni." 

 

Emenda  87 

Eva Joly 

 

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) 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 tad-

drittijiet fundamentali, tal-prinċipju ne bis 

in idem, tad-drittijiet ta' kwalunkwe parti 

interessata, jew tad-dritt li persuna tkun 
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preżenti waqt il-proċess. 

Or. en 

 

Emenda  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Il-ħolqien ta' spazju ta' libertà, 

sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni huwa bbażat 

fuq fiduċja reċiproka u presunzjoni ta' 

konformità, minn Stati Membri oħra, 

mad-dritt tal-Unjoni u, b'mod partikolari, 

mad-drittijiet fundamentali. Madankollu, 

dik il-presunzjoni hija konfutabbli. 

Konsegwentement, jekk ikun hemm 

raġunijiet sostantivi biex wieħed jemmen 

li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska jew 

ta' ffriżar tkun tirriżulta fi ksur ta' dritt 

fundamentali tal-persuna kkonċernata u 

li l-Istat Membru ta' eżekuzzjoni se jinjora 

l-obbligi tiegħu dwar il-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-

Karta, l-eżekuzzjoni ta' din l-ordni ta' 

konfiska jew ta' ffriżar jenħtieġ li tiġi 

rifjutata. 

Or. en 

 

Emenda  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Il-ħolqien ta' spazju ta' libertà, 

sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni huwa bbażat 

fuq fiduċja reċiproka u presunzjoni ta' 
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konformità, minn Stati Membri oħra, 

mad-dritt tal-Unjoni u, b'mod partikolari, 

mad-drittijiet fundamentali. Madankollu, 

dik il-presunzjoni hija konfutabbli. 

Konsegwentement, jekk ikun hemm 

raġunijiet sostantivi biex wieħed jemmen 

li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska jew 

ta' ffriżar tkun tirriżulta fi ksur ta' dritt 

fundamentali tal-persuna kkonċernata u 

li l-Istat Membru ta' eżekuzzjoni se jinjora 

l-obbligi tiegħu dwar il-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-

Karta, l-eżekuzzjoni ta' din l-ordni ta' 

konfiska jew ta' ffriżar jenħtieġ li tiġi 

rifjutata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jiena nappoġġja l-emenda introdotta mir-rapporteur li tirriproduċi t-test adottat fid-

Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali ("id-

Direttiva tal-OIE"), li tagħha jiena kont ir-rapporteur. L-objettiv imsemmi jirrinfurza l-

prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-

kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, li jenħtieġ li jintuża bħala mudell għal strumenti 

ta' rikonoxximent reċiproku tal-futur. 

 

Emenda  90 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Il-prinċipju ta' ne bis in idem 

huwa prinċipju fundamentali tal-liġi fl-

Unjoni, kif rikonoxxut mill-Karta u 

żviluppat mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

Għaldaqstant l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

jenħtieġ li tkun intitolata li tirrifjuta l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska jew ta' 

ffriżar jekk l-eżekuzzjoni tagħha tmur 

kontra dak il-prinċipju. 
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Or. en 

 

Emenda  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26b) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-

prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-

TUE u fil-Karta, b'mod partikolari t-

Titolu VI tagħha, mid-dritt internazzjonali 

u l-ftehimiet internazzjonali li għalihom l-

Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma 

parti, inkluża l-Konvenzjoni Ewropea 

għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-

Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, 

u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri fl-

oqsma ta' applikazzjoni rispettivi 

tagħhom. Ma hemm xejn f'dan ir-

Regolament li jista' jiġi interpretat li 

jipprojbixxi ċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska jew ta' ffriżar meta 

jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed 

jemmen, abbażi ta' elementi oġġettivi, li l-

ordni msemmija tkun inħarġet bil-għan li 

persuna tiġi proċessata kriminalment jew 

punita minħabba s-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 

sesswali, iċ-ċittadinanza, il-lingwa jew l-

opinjonijiet politiċi tagħha, jew li l-

pożizzjoni ta' dik il-persuna tista' tiġi 

ppreġudikata għal kwalunkwe waħda 

minn dawn ir-raġunijiet. 

Or. en 

 

Emenda  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta għal regolament 
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Premessa 26b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26b) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-

prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-

TUE u fil-Karta, b'mod partikolari t-

Titolu VI tagħha, mid-dritt internazzjonali 

u l-ftehimiet internazzjonali li għalihom l-

Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma 

parti, inkluża l-Konvenzjoni Ewropea 

għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-

Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, 

u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri fl-

oqsma ta' applikazzjoni rispettivi 

tagħhom. Ma hemm xejn f'dan ir-

Regolament li jista' jiġi interpretat li 

jipprojbixxi ċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska jew ta' ffriżar meta 

jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed 

jemmen, abbażi ta' elementi oġġettivi, li l-

ordni msemmija tkun inħarġet bil-għan li 

persuna tiġi proċessata kriminalment jew 

punita minħabba s-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 

sesswali, iċ-ċittadinanza, il-lingwa jew l-

opinjonijiet politiċi tagħha, jew li l-

pożizzjoni ta' dik il-persuna tista' tiġi 

ppreġudikata għal kwalunkwe waħda 

minn dawn ir-raġunijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jiena nappoġġja l-emenda introdotta mir-rapporteur li tirriproduċi t-test adottat fid-

Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali ("id-

Direttiva tal-OIE"), li tagħha jiena kont ir-rapporteur. L-objettiv imsemmi jirrinfurza l-

prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-

kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, li jenħtieġ li jintuża bħala mudell għal strumenti 

ta' rikonoxximent reċiproku tal-futur. 

 

Emenda  93 

Barbara Spinelli 
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Proposta għal regolament 

Premessa 26b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26b) Jekk ikun hemm raġunijiet 

sostantivi biex wieħed jemmen li l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska jew ta' 

ffriżar tkun tirriżulta fi ksur ta' dritt 

fundamentali tal-persuna kkonċernata u 

li l-Istat Membru ta' eżekuzzjoni se jinjora 

l-obbligi tiegħu dwar il-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali rikonoxxuti fil-

Karta, l-eżekuzzjoni ta' din l-ordni ta' 

konfiska jew ta' ffriżar jenħtieġ li tiġi 

rifjutata. 

Or. en 

 

Emenda  94 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 26c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26c) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-

prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-

TUE u fil-Karta, b'mod partikolari t-

Titolu VI tagħha, mid-dritt internazzjonali 

u l-ftehimiet internazzjonali li għalihom l-

Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma 

parti, inkluża l-Konvenzjoni Ewropea 

għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-

Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, 

u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri fl-

oqsma ta' applikazzjoni rispettivi 

tagħhom. Ma hemm xejn f'dan ir-

Regolament li għandu jiġi interpretat li 

jipprojbixxi ċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska jew ta' ffriżar meta 

jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed 

jemmen, abbażi ta' elementi oġġettivi, li l-

ordni msemmija tkun inħarġet bil-għan li 
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persuna tiġi proċessata kriminalment jew 

punita minħabba s-sess, ir-razza jew l-

oriġini etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 

sesswali, iċ-ċittadinanza, il-lingwa jew l-

opinjonijiet politiċi tagħha, jew li l-

pożizzjoni ta' dik il-persuna tista' tiġi 

ppreġudikata għal kwalunkwe waħda 

minn dawn ir-raġunijiet. 

Or. en 

 

Emenda  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Jenħtieġ li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

konfiska jew ta' ffriżar tkun regolata mil-

liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u l-awtoritajiet 

tiegħu biss għandu jkollhom il-kompetenza 

biex jiddeċiedu dwar il-proċeduri għal 

eżekuzzjoni. 

(30) Jenħtieġ li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska tkun regolata mil-

liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u l-awtoritajiet 

tiegħu biss għandu jkollhom il-kompetenza 

biex jiddeċiedu dwar il-proċeduri għal 

eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  96 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Jenħtieġ li d-drittijiet tal-vittmi 

għall-kumpens u r-restituzzjoni ma jiġux 

ippreġudikati f'każijiet transfruntiera. Ir-

regoli għall-allokazzjoni ta' proprjetà 

kkonfiskata għandhom jagħtu prijorità lill-

kumpens u r-restituzzjoni tal-proprjetà lill-

vittmi. Jenħtieġ li l-Istati Membri 

jikkunsidraw ukoll l-obbligi tagħhom biex 

(32) Jenħtieġ li d-drittijiet tal-vittmi 

għall-kumpens u r-restituzzjoni ma jiġux 

ippreġudikati f'każijiet transfruntiera. Ir-

regoli għall-allokazzjoni ta' proprjetà 

kkonfiskata għandhom jagħtu prijorità lill-

kumpens u r-restituzzjoni tal-proprjetà lill-

vittmi, filwaqt li jitqies bir-reqqa l-fatt li 

f'każijiet ta' korruzzjoni, evażjoni tat-
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jassistu fl-irkupru ta' talbiet tat-taxxa minn 

Stati Membri oħrajn skont id-Direttiva 

2010/24/UE36 . 

taxxa massiva, frodi tat-taxxa jew ħasil 

tal-flus, pereżempju, il-vittmi huma 

komunitajiet kbar u anke pajjiżi sħaħ. 

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw 

ukoll l-obbligi tagħhom biex jassistu fl-

irkupru ta' talbiet tat-taxxa minn Stati 

Membri oħrajn skont id-Direttiva 

2010/24/UE36 . 

_________________ _________________ 

36 Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-

16 ta' Marzu 2010 dwar l-assistenza 

reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati 

ma' taxxi, dazji u miżuri oħra (ĠU L 84, 

31.3.2010, p. 1). 

36 Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-

16 ta' Marzu 2010 dwar l-assistenza 

reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati 

ma' taxxi, dazji u miżuri oħra (ĠU L 84, 

31.3.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Emenda  97 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Jenħtieġ li d-drittijiet tal-vittmi 

għall-kumpens u r-restituzzjoni ma jiġux 

ippreġudikati f'każijiet transfruntiera. Ir-

regoli għall-allokazzjoni ta' proprjetà 

kkonfiskata għandhom jagħtu prijorità lill-

kumpens u r-restituzzjoni tal-proprjetà lill-

vittmi. Jenħtieġ li l-Istati Membri 

jikkunsidraw ukoll l-obbligi tagħhom biex 

jassistu fl-irkupru ta' talbiet tat-taxxa minn 

Stati Membri oħrajn skont id-Direttiva 

2010/24/UE36 . 

(32) Id-drittijiet tal-vittmi għall-

kumpens u r-restituzzjoni m'għandhomx 

jiġu ppreġudikati f'każijiet transfruntiera. 

Ir-regoli għall-allokazzjoni ta' proprjetà 

kkonfiskata għandhom jagħtu prijorità lill-

kumpens u r-restituzzjoni tal-proprjetà lill-

vittmi. Jenħtieġ li l-Istati Membri 

jikkunsidraw ukoll l-obbligi tagħhom biex 

jassistu fl-irkupru ta' talbiet tat-taxxa minn 

Stati Membri oħrajn skont id-Direttiva 

2010/24/UE36 . 

_________________ _________________ 

36 Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-

16 ta' Marzu 2010 dwar l-assistenza 

reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati 

ma' taxxi, dazji u miżuri oħra (ĠU L 84, 

31.3.2010, p. 1). 

36 Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-

16 ta' Marzu 2010 dwar l-assistenza 

reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati 

ma' taxxi, dazji u miżuri oħra (ĠU L 84, 

31.3.2010, p. 1). 

Or. en 
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Emenda  98 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (32a) Il-proprjetà ffriżata bil-ħsieb li tiġi 

kkonfiskata u l-proprjetà kkonfiskata 

sussegwentement jenħtieġ li tkun ġestita 

b'mod adegwat sabiex ma titlifx il-valur 

ekonomiku tagħha, biex jiġi mħeġġeġ l-

użu soċjali mill-ġdid tagħha u jiġi evitat 

ir-riskju ta' aktar infiltrazzjoni kriminali. 

Għaldaqstant, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluż il-bejgħ 

jew it-trasferiment tal-proprjetà, biex 

jimminimizzaw dan it-telf u jiffavorixxu l-

għanijiet soċjali. Dawn jenħtieġ li jieħdu 

l-miżuri xierqa kollha, leġiżlattivi jew le, 

bħall-ħolqien ta' uffiċċji nazzjonali 

ċentralizzati għall-ġestjoni tal-assi jew 

strumenti ekwivalenti, bil-għan li l-

proprjetà ffriżata jew konfiskata tkun 

amministrata b'mod xieraq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shadow rapportuer taqbel mar-rapporteur li: "Huwa importanti li ssir promozzjoni fil-

livell tal-UE u fl-Istati Membri ta' ġestjoni ottimali tal-proprjetà ffriżata jew ikkonfiskata u 

tal-użu mill-ġdid tagħha għal finijiet soċjali, għal finijiet ta' kumpens tal-vittmi, tal-familji tal-

vittmi u tal-impriżi li jkunu sfaw vittmi tal-kriminalità organizzata jew għall-fini tal-ġlieda 

kontra din il-kriminalità organizzata." 

 

Emenda  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 (32a) Ir-regoli dwar id-destinazzjoni tal-

proprjetà kkonfiskata għandhom iqisu 

forom xierqa ta' kumpens lill-familji tal-

uffiċjali tal-pulizija u tal-uffiċjali pubbliċi 

li tilfu ħajjithom huma u jwettqu d-dover 

tagħhom, u tal-uffiċjali tal-pulizija jew 

tal-uffiċjali pubbliċi li ġarrbu diżabilità 

permanenti huma u jwettqu d-dover 

tagħhom. F'dan ir-rigward, kull Stat 

Membru għandu jiżgura l-istabbiliment 

ta' fond biex dawn il-persuni jingħataw 

kumpens u biex parti mill-proprjetà 

kkonfiskata tiġi allokata għal dan il-fond. 

Or. it 

 

Emenda  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (32b) Huwa xieraq li parti mill-proprjetà 

kkonfiskata tintuża biex jiġi ffinanzjat l-

infurzar tal-liġi kontra l-kriminalità 

organizzata u t-terroriżmu li jiġi ġestit fil-

livell tal-Unjoni. Parti mill-proprjetà 

kkonfiskata mill-Istati Membri għandha 

tiġi ttrasferita għall-bilanċ tal-Unjoni 

sabiex jingħataw finanzjamenti 

addizzjonali għall-attivitajiet tal-Europol 

u taċ-Ċentru Ewropew għall-Ġlieda 

Kontra t-Terroriżmu. 

Or. it 

 

Emenda  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 32c (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (32c) Il-proprjetà kkonfiskata għandha 

tiġi mmaniġġjata kif xieraq b'mod li 

jafferma mill-ġdid u jippromwovi r-rispett 

tal-legalità, fejn din il-proprjetà tintuża 

mill-ġdid fl-interess soċjali u ekonomiku 

tal-komunitajiet li jkunu ntlaqtu 

direttament mill-attivitajiet tal-

organizzazzjonijiet kriminali u terroristiċi. 

Or. it 

 

Emenda  102 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Sabiex jiġu emendati ċ-ċertifikat u 

l-formola stabbiliti fl-Annessi I u II għal 

dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 

xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha 

għal atti delegati, inkluż fil-livell tal-

esperti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni, meta 

tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 

tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 

u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(35) Sabiex jiġu emendati ċ-ċertifikat u 

l-formola stabbiliti fl-Annessi I u II għal 

dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li 

jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 

xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha 

għal atti delegati mal-awtoritajiet 

speċjalizzati fl-Istati Membri u l-aġenziji 

Ewropej korrispondenti, inkluż fil-livell 

tal-esperti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni, meta 

tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 

tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 

u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. ro 

 

Emenda  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 
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Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Billi l-objettiv ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri r-rikonoxximent 

reċiproku u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska, ma jistax jintlaħaq 

mill-Istati Membri iżda jista', minħabba l-

iskala u l-effetti tiegħu, jintlaħaq aħjar 

fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 

kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 

dak il-għan. 

(36) |Jenħtieġ li r-rikonoxximent 

reċiproku u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska jkunu espressi 

permezz ta' miżuri li jridu jikkonformaw 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 

fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 

dak il-għan. 

Or. fr 

 

Emenda  104 

Monica Macovei 

 

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 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, ċivili jew 

amministrattivi. Dan ir-Regolament 

jistabbilixxi regoli għar-rikonoxximent 

reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska li jappartjenu għal tipi prinċipali 

ta' konfiska li jeżistu fl-Istati 

Membri: konfiska ordinarja, konfiska 

estiża, konfiska ta' parti terza, konfiska 

bbażata fuq il-valur, konfiska mhux 

ibbażata fuq kundanna. 
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Or. en 

 

Emenda  105 

Emil Radev 

 

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 li taħthom Stat Membru għandu 

jirrikonoxxi u jwettaq fit-territorju tiegħu 

ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska maħruġa 

minn Stat Membru ieħor fil-qafas ta' 

proċedimenti fi ħwejjeġ kriminali. 

Or. bg 

 

Emenda  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 li taħthom Stat Membru għandu 

jirrikonoxxi u jwettaq fit-territorju tiegħu 

ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska maħruġa 

minn Stat Membru ieħor fil-qafas ta' 

prosekuzzjoni kriminali. 

Or. it 

 

Emenda  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dan 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. Dan ir-Regolament ma għandux 

ikollu l-effett li jemenda l-obbligu għar-

rispett tad-drittijiet fundamentali u l-

prinċipji legali, b'mod partikolari d-dritt 

tad-difiża, id-dritt ta' proċess ġust u d-dritt 

għall-proprjetà, kif previst fl-Artikolu 6 

tat-TUE. 

Or. ro 

 

Emenda  108 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dan 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. Dan 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 u fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Or. bg 

 

Emenda  109 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-awtorità emittenti għandha, 

meta toħroġ ordni ta' ffriżar jew konfiska, 

tiżgura l-konformità mal-prinċipji tan-

neċessità u tal-proporzjonalità. 

Or. en 
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Emenda  110 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "ordni ta' konfiska" tfisser penali 

jew miżura finali imposta minn qorti 

b'segwitu għal proċedimenti fir-rigward ta' 

reat kriminali, li tirriżulta fl-ipprivar 

definittiv ta' proprjetà minn persuna fiżika 

jew ġuridika; 

(1) "ordni ta' konfiska" tfisser penali 

jew miżura finali imposta minn qorti 

b'segwitu għal proċedimenti fir-rigward ta' 

reat kriminali, ċivili jew amministrattiv, li 

tirriżulta fl-ipprivar definittiv ta' proprjetà 

minn persuna fiżika jew ġuridika; 

Or. en 

 

Emenda  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "ordni ta' konfiska" tfisser penali 

jew miżura finali imposta minn qorti 

b'segwitu għal proċedimenti fir-rigward ta' 

reat kriminali, li tirriżulta fl-ipprivar 

definittiv ta' proprjetà minn persuna fiżika 

jew ġuridika; 

(1) "ordni ta' konfiska" tfisser miżura 

imposta minn qorti b'segwitu għal 

proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali, 

li tirriżulta fl-ipprivar definittiv ta' 

proprjetà minn persuna fiżika jew ġuridika; 

Or. en 

 

Emenda  112 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 (1a) konfiska ordinarja hija miżura ta' 

konfiska diretta lejn assi li huma r-rikavat 

dirett tal-kriminalità; 

Or. en 

 

Emenda  113 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1b) konfiska estiża hija miżura ta' 

konfiska li tmur lil hinn mir-rikavat dirett 

tal-kriminalità, meta l-proprjetà 

kkonfiskata tkun ġejja minn kondotta 

kriminali; 

Or. en 

 

Emenda  114 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1c) konfiska ta' parti terza hija miżura 

ta' konfiska li ssir biex iċċaħħad lil xi 

ħadd li mhux it-trasgressur - il-parti terza 

- mill-proprjetà kriminali, meta dik il-

parti terza tkun fil-pussess ta' proprjetà 

trasferita lilha mit-trasgressur; 

Or. en 

 

Emenda  115 

Monica Macovei 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1d) konfiska bbażata fuq il-valur hija 

miżura ta' konfiska li permezz tagħha l-

qorti, meta tiddetermina l-benefiċċju 

miksub minn individwu mill-kondotta 

kriminali, timponi ordni għall-ħlas ta' 

flus, li tkun realizzabbli kontra 

kwalunkwe proprjetà tal-individwu; 

Or. en 

 

Emenda  116 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1e) konfiska mhux ibbażata fuq 

kundanna (NCB) hija miżura ta' konfiska 

meħuda fin-nuqqas ta' kundanna u 

diretta kontra assi minn oriġini illeċita. 

Din tkopri każijiet fejn il-kundanna 

kriminali ma tkunx possibbli minħabba li 

s-suspettat ikun marad jew ħarab mill-

ġurisdizzjoni, ikun miet jew fejn l-istatut 

tal-limitazzjonijiet ikun għadda. Tkopri 

wkoll il-każijiet ta' azzjoni kontra l-assi 

nfushom, irrispettivament mill-persuna 

fil-pussess tal-proprjetà; 

Or. en 

 

Emenda  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) "partijiet interessati" tfisser 

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 

inklużi partijiet terzi bona fide, li huma 

milquta minn dan ir-Regolament skont il-

liġi nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  118 

Emil Radev 

 

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: 

Or. bg 

 

Emenda  119 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) "mezzi strumentali" tfisser 

kwalunkwe proprjetà użata jew maħsuba 

biex tintuża, bi kwalunkwe mod, 

kompletament jew parzjalment, biex 

jitwettaq reat kriminali jew reati kriminali; 

(5) "mezzi strumentali" tfisser 

kwalunkwe proprjetà użata jew maħsuba 

biex tintuża, bi kwalunkwe mod, 

kompletament jew parzjalment, biex 

jitwettaq reat kriminali, ċivili jew 

amministrattiv wieħed jew aktar minn 
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wieħed; 

Or. en 

 

Emenda  120 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) "Stat emittenti" tfisser l-Istat 

Membru li fih ħarġet ordni ta' ffriżar jew 

ordni ta' konfiska fil-qafas ta' proċedimenti 

kriminali; 

(6) "Stat emittenti" tfisser l-Istat 

Membru li fih ħarġet ordni ta' ffriżar jew 

ordni ta' konfiska fil-qafas ta' proċedimenti 

kriminali, ċivili jew amministrattivi; 

Or. en 

 

Emenda  121 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a – punt 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) kwalunkwe awtorità kompetenti 

oħra kif definit mill-Istat emittenti li 

għandha l-kompetenza fi proċedimenti 

kriminali biex tordna l-iffriżar ta' proprjetà 

jew li teżegwixxi ordni ta' ffriżar skont il-

liġi nazzjonali. Barra minn hekk, qabel ma 

tiġi trażmessa lill-awtorità ta' eżekuzzjoni, 

l-ordni ta' ffriżar għandha tiġi vvalidata, 

wara l-eżaminazzjoni tal-konformità 

tagħha mal-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' 

tali ordni taħt dan ir-Regolament, 

partikolarment il-kundizzjonijiet stabbiliti 

fl-Artikolu 13(1), minn imħallef, qorti, 

imħallef inkwirenti jew prosekutur 

pubbliku fl-Istat emittenti. Fejn l-ordni 

tkun ġiet ivvalidata minn tali awtorità, dik 

l-awtorità tista' titqies ukoll bħala awtorità 

(2) kwalunkwe awtorità kompetenti 

oħra kif definit mill-Istat emittenti li 

għandha l-kompetenza fi proċedimenti 

kriminali, ċivili jew amministrattivi biex 

tordna l-iffriżar ta' proprjetà jew li 

teżegwixxi ordni ta' ffriżar skont il-liġi 

nazzjonali. Barra minn hekk, qabel ma tiġi 

trażmessa lill-awtorità ta' eżekuzzjoni, l-

ordni ta' ffriżar għandha tiġi vvalidata, 

wara l-eżaminazzjoni tal-konformità 

tagħha mal-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' 

tali ordni taħt dan ir-Regolament, 

partikolarment il-kundizzjonijiet stabbiliti 

fl-Artikolu 13(1), minn imħallef, qorti, 

imħallef inkwirenti jew prosekutur 

pubbliku fl-Istat emittenti. Fejn l-ordni 

tkun ġiet ivvalidata minn tali awtorità, dik 
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emittenti għall-finijiet tat-trażmissjoni tal-

ordni; 

l-awtorità tista' titqies ukoll bħala awtorità 

emittenti għall-finijiet tat-trażmissjoni tal-

ordni; 

Or. en 

 

Emenda  122 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fir-rigward ta' ordni ta' konfiska, 

awtorità kompetenti kif definit mill-Istat 

emittenti li, fi proċedimenti kriminali, 

għandha l-kompetenza li tinforza ordni ta' 

konfiska maħruġa minn qorti skont il-liġi 

nazzjonali; 

(b) fir-rigward ta' ordni ta' konfiska, 

awtorità kompetenti kif definit mill-Istat 

emittenti li, fi proċedimenti kriminali, ċivili 

jew amministrattivi, għandha l-

kompetenza li tinforza ordni ta' konfiska 

maħruġa minn qorti skont il-liġi nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  123 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska 

għandha tagħti lok għal eżekuzzjoni 

mingħajr verifika tal-kriminalità doppja 

tal-aġir jekk l-aġir li ta lok għall-ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska jikkostitwixxi 

wieħed jew aktar mir-reati li ġejjin, kif 

definit mil-liġi tal-Istat emittenti, u huwa 

punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' 

kustodja ta' massimu ta' mill-inqas tliet 

snin: 

1. Ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska 

għandha tagħti lok għal eżekuzzjoni 

mingħajr verifika tal-kriminalità doppja 

tal-aġir jekk l-aġir – inkluż aġir ta' 

kompliċità u tħejjija kif ukoll tentattiv ta' 

aġir – li ta lok għall-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska jikkostitwixxi wieħed jew aktar 

mir-reati li ġejjin, kif definit mil-liġi tal-

Istat emittenti, u huwa punibbli fl-Istat 

emittenti b'sentenza ta' kustodja ta' 

massimu ta' mill-inqas tliet snin: 

Or. bg 
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Emenda  124 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska 

għandha tagħti lok għal eżekuzzjoni 

mingħajr verifika tal-kriminalità doppja 

tal-aġir jekk l-aġir li ta lok għall-ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska jikkostitwixxi 

wieħed jew aktar mir-reati li ġejjin, kif 

definit mil-liġi tal-Istat emittenti, u huwa 

punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' 

kustodja ta' massimu ta' mill-inqas tliet 

snin: : 

1. Ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska 

għandha tagħti lok għal eżekuzzjoni 

mingħajr verifika tal-kriminalità doppja 

tal-aġir jekk l-aġir li ta lok għall-ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska jikkostitwixxi 

wieħed jew aktar mir-reati li ġejjin, kif 

definit mil-liġi tal-Istat emittenti, u huwa 

punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' 

kustodja ta' massimu ta' mill-inqas sentejn: 

: 

Or. en 

 

Emenda  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- terroriżmu, - terroriżmu, inklużi r-reati 

kriminali inklużi fid-

Direttiva 2017/541/UE 

Or. it 

 

Emenda  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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- traffikar tal-bnedmin, - tnaqqis fl-iskjavitu u t-traffikar tal-

bnedmin, 

Or. it 

 

Emenda  127 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon 

u splussivi, 

- traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon 

u splussivi, kimiċi u prodotti perikolużi li 

jaffettwaw is-saff tal-ożonu, 

Or. ro 

 

Emenda  128 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- frodi u reati kriminali relatati mal-

frodi kif definit fid-Direttiva 2017/xxx/UE 

dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-

liġi kriminali, 

- frodi u reati kriminali relatati mal-

frodi kif definit fid-Direttiva 2017/xxx/UE 

dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-

liġi kriminali, inkluż il-frodi tat-taxxa u l-

evażjoni tat-taxxa; 

Or. en 

 

Emenda  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 9a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Reati fiskali relatati ma' taxxi 

diretti u taxxi indiretti, inkluża l-evażjoni 

tat-taxxa permezz tal-ħabi tal-introjtu, 

akkwistat legalment jew illegalment, mill-

identifikazzjoni u l-ġbir mill-awtoritajiet 

tat-taxxa; 

Or. it 

 

Emenda  130 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- ħasil ta' flus ta' rikavat minn attività 

kriminali, 

- ħasil ta' flus ta' rikavat minn attività 

kriminali, inkluż l-awtoriċiklaġġ; 

Or. en 

 

Emenda  131 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- kriminalità relatata mal-

informatika, 

- ċiberkriminalità u r-reati l-oħra 

kollha relatati mal-informatika, 

Or. en 

 

Emenda  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 12a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - reati kontra l-proprjetà 

intellettwali u industrijali, 

Or. it 

Ġustifikazzjoni 

Ir-reati li żdiedu huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ fil-qafas ġuridiku Taljan 

rigward il-konfiska u l-iffriżar. Abbażi tal-esperjenza Taljana din iż-żieda ta' tali reati 

kriminali titqies bħala importanti peress li dawn jipprovdu sorsi kbar ta' finanzjament għall-

kriminalità organizzata. 

 

Emenda  133 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- attività kriminali ambjentali, inkluż 

it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali 

fil-periklu u ta' speċijiet u varjetajiet ta' 

pjanti fil-periklu, 

- attività kriminali ambjentali, inkluż 

it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali 

fil-periklu u ta' speċijiet u varjetajiet ta' 

pjanti fil-periklu, u traffikar illeċitu fl-

injam, 

Or. ro 

 

Emenda  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- reati ambjentali, inkluż it-traffikar 

illeċitu ta' speċi ta' annimali fil-periklu u ta' 

speċi ta' pjanti u varjetajiet fil-periklu, 

- reati ambjentali, inkluż it-traffikar 

illeċitu ta' speċi ta' annimali fil-periklu u ta' 

speċi ta' pjanti u varjetajiet fil-periklu u t-

traffikar illeċitu tal-iskart, 
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Or. it 

Ġustifikazzjoni 

Ir-reati li żdiedu huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ fil-qafas ġuridiku Taljan 

rigward il-konfiska u l-iffriżar. Abbażi tal-esperjenza Taljana din iż-żieda ta' tali reati 

kriminali titqies bħala importanti peress li dawn jipprovdu sorsi kbar ta' finanzjament għall-

kriminalità organizzata. 

 

Emenda  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- reati ambjentali, inkluż it-traffikar 

illeċitu ta' speċi ta' annimali fil-periklu u ta' 

speċi ta' pjanti u varjetajiet fil-periklu, 

- reati ambjentali, inkluż it-traffikar 

illeċitu u r-rimi illegali tal-iskart u ta' 

speċi ta' annimali fil-periklu u ta' speċi ta' 

pjanti u varjetajiet fil-periklu, 

Or. it 

 

Emenda  136 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti 

tal-bniedem, 

- kummerċ illeċitu ta' organi, tessuti 

u ċelloli tal-bniedem, 

Or. ro 

 

Emenda  137 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 20 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- traffikar illeċitu f'beni kulturali, 

inklużi antikitajiet u opri tal-arti, 

- traffikar illeċitu f'beni kulturali, 

inklużi antikitajiet u opri tal-arti, traffikar 

illeċitu f'metalli prezzjużi u f'ligi ta' 

metalli prezzjużi u f'ħaġar prezzjuż, 

Or. ro 

 

Emenda  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- qligħ b'qerq, imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- rikattar organizzat u estorsjoni, - rikattar organizzat u estorsjoni u 

użura, 

Or. it 

Ġustifikazzjoni 

Ir-reati li żdiedu huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ fil-qafas ġuridiku Taljan 

rigward il-konfiska u l-iffriżar. Abbażi tal-esperjenza Taljana din iż-żieda ta' tali reati 

kriminali titqies bħala importanti peress li dawn jipprovdu sorsi kbar ta' finanzjament għall-

kriminalità organizzata. 

 

Emenda  140 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- falsifikazzjoni ta' flus u piraterija 

ta' prodotti, 

- kuntrabandu, falsifikazzjoni u 

piraterija ta' prodotti, 

Or. it 

Ġustifikazzjoni 

Ir-reati li żdiedu huma bbażati fuq il-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ fil-qafas ġuridiku Taljan 

rigward il-konfiska u l-iffriżar. Abbażi tal-esperjenza Taljana din iż-żieda ta' tali reati 

kriminali titqies bħala importanti peress li dawn jipprovdu sorsi kbar ta' finanzjament għall-

kriminalità organizzata. 

 

Emenda  141 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- traffikar illeċitu ta' materjali 

nukleari jew radjuattivi, 

- traffikar illeċitu ta' materjali 

nukleari, radjuattivi jew bijoloġiċi, 

Or. ro 

 

Emenda  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- traffikar ta' vetturi misruqa, imħassar 

Or. fr 
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Emenda  143 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a.  Ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska 

għandha tagħti lok għal eżekuzzjoni 

mingħajr verifika tal-kriminalità doppja 

tal-aġir jekk l-aġir li ta lok għall-ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska jikkostitwixxi frodi 

tat-taxxa, frodi tat-taxxa aggravata u 

evażjoni tat-taxxa, kif definit mil-liġi tal-

Istat emittenti, u huwa punibbli fl-Istat 

emittenti b'sentenza ta' kustodja ta' 

massimu ta' mill-anqas sentejn. 

Or. en 

 

Emenda  144 

Eva Joly 

 

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-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. 

1. Ordni ta' konfiska, jew kopja 

ċertifikata tagħha, għandha tiġi trażmessa 

flimkien maċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 

7 mill-awtorità emittenti direttament lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni u kkomunikata 

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. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-awtorità ċentrali jenħtieġ li tirreġistra l-ordnijiet kollha ta' konfiska u ta' ffriżar fuq livell 

nazzjonali u jenħtieġ li għalhekk tkun infurmata dwar it-trażmissjoni (ara l-proposta ta' 

emenda tagħna għall-Artikolu 27(2)). 

 

Emenda  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

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-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. 

1. Ordni ta' konfiska, għandha tiġi 

trażmessa flimkien maċ-ċertifikat previst 

fl-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. 

Or. en 

 

Emenda  146 

Emil Radev 

 

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-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 

1. Ordni ta' konfiska, jew kopja 

ċertifikata tagħha, għandha tiġi trażmessa 

flimkien maċ-ċertifikat previst fl-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 



 

AM\1138070MT.docx 45/112 PE612.375v01-00 

 MT 

ta' eżekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità. tiegħu. 

Or. bg 

 

Emenda  147 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fir-rigward ta' ordni ta' konfiska li 

tikkonċerna ammont ta' flus, l-ordni 

għandha tiġi trażmessa lill-Istat Membru li 

fih l-awtorità emittenti għandha raġunijiet 

raġonevoli biex temmen li l-persuna fiżika 

jew ġuridika li kontriha nħarġet l-ordni 

għandha proprjetà jew dħul. 

2. Fir-rigward ta' ordni ta' konfiska li 

tikkonċerna ammont ta' flus, li jappartjeni 

għal konfiska bbażata fuq il-valur, l-ordni 

għandha tiġi trażmessa lill-Istat Membru li 

fih l-awtorità emittenti għandha raġunijiet 

raġonevoli biex temmen li l-persuna fiżika 

jew ġuridika li kontriha nħarġet l-ordni 

għandha proprjetà jew dħul. 

Or. en 

 

Emenda  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta l-awtorità fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni li tirċievi ordni ta' konfiska, 

ma għandhiex il-ġurisdizzjoni biex 

tirrikonoxxiha u tieħu l-miżuri meħtieġa 

għall-eżekuzzjoni tagħha, għandha, b'mod 

immedjat, tittrażmetti l-ordni ta' konfiska 

lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti fl-

Istat Membru tagħha u għandha tinforma 

lill-awtorità emittenti kif meħtieġ. 

6. Meta l-awtorità fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni li tirċievi ordni ta' konfiska, 

ma għandhiex il-ġurisdizzjoni biex 

tirrikonoxxiha u tieħu l-miżuri meħtieġa 

għall-eżekuzzjoni tagħha, għandha, b'mod 

immedjat jew fi żmien mhux aktar minn 

3 ijiem ta' xogħol, tittrażmetti l-ordni ta' 

konfiska lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 

kompetenti fl-Istat Membru tagħha u 

għandha tinforma lill-awtorità emittenti kif 

meħtieġ. 

Or. en 
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Emenda  149 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta l-awtorità fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni li tirċievi ordni ta' konfiska, 

ma għandhiex il-ġurisdizzjoni biex 

tirrikonoxxiha u tieħu l-miżuri meħtieġa 

għall-eżekuzzjoni tagħha, għandha, b'mod 

immedjat, tittrażmetti l-ordni ta' konfiska 

lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti fl-

Istat Membru tagħha u għandha tinforma 

lill-awtorità emittenti kif meħtieġ. 

6. Meta l-awtorità fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni li tirċievi ordni ta' konfiska, 

ma għandhiex il-ġurisdizzjoni biex 

tirrikonoxxiha u tieħu l-miżuri meħtieġa 

għall-eżekuzzjoni tagħha, għandha, b'mod 

immedjat u mhux aktar minn 10 sigħat 

wara, tittrażmetti l-ordni ta' konfiska lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat 

Membru tagħha u għandha tinforma lill-

awtorità emittenti kif meħtieġ. 

Or. en 

 

Emenda  150 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' konfiska tista' tiġi 

trażmessa biss skont l-Artikolu 4 lil Stat 

wieħed ta' eżekuzzjoni fi kwalunkwe 

mument speċifiku. 

1. Fil-prinċipju, ordni ta' konfiska 

tista' tiġi trażmessa biss skont l-Artikolu 4 

lil Stat wieħed ta' eżekuzzjoni fi 

kwalunkwe mument speċifiku. 

Or. ro 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-paragrafu li ġej jagħmel dispożizzjoni għal sitwazzjonijiet fejn l-ordni tista' wkoll tiġi 

trażmessa lil Stati oħra fl-istess ħin, dan jikkanċella l-paragrafu 1. Iż-żieda tal-frażi "fil-

prinċipju" tagħmilha ċara li l-paragrafu 1 jirrappreżenta r-regola ġenerali li għaliha jista' 

jkun hemm eċċezzjonijiet. 
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Emenda  151 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ordni ta' konfiska li 

tikkonċerna ammont ta' flus tiġi trażmessa 

lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed jew aktar, il-

valur totali miksub mill-eżekuzzjoni tagħha 

ma jistax jeċċedi l-ammont massimu 

speċifikat fl-ordni ta' konfiska. 

2. Meta ordni ta' konfiska li 

tikkonċerna ammont ta' flus tiġi trażmessa 

lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed jew aktar, il-

valur totali miksub mill-eżekuzzjoni tagħha 

ma jistax jeċċedi l-ammont massimu 

speċifikat fl-ordni ta' konfiska. F'każijiet 

fejn il-konfiska tkun diġà twettqet 

kompletament jew parzjalment, dan l-

ammont għandu jitnaqqas kompletament 

mill-ammont konfiskat fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni permezz ta' kwalunkwe mezz 

li jħalli rekord bil-miktub: 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat jew fi żmien mhux aktar 

tard minn 3 ijiem ta' xogħol, lill-awtorità 

ta' eżekuzzjoni permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub: 

Or. en 

 

Emenda  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni permezz ta' kwalunkwe mezz 

li jħalli rekord bil-miktub: 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat u mhux aktar tard minn 

24 siegħa, lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 

permezz ta' kwalunkwe mezz li jħalli 

rekord bil-miktub: 

Or. it 

 

Emenda  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jekk l-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska tkun ġiet eżegwita kompletament 

jew parzjalment fl-Istat emittenti jew fi 

Stat ta' eżekuzzjoni ieħor, fejn tispeċifika l-

ammont li għalih l-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska għadha ma ġietx eżegwita; 

(b) jekk l-ordni ta' konfiska tkun ġiet 

eżegwita kompletament jew parzjalment fl-

Istat emittenti jew fi Stat ta' eżekuzzjoni 

ieħor, fejn tispeċifika l-ammont li għalih l-

ordni ta' konfiska għadha ma ġietx 

eżegwita; 

Or. en 

 

Emenda  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta l-Istat emittenti jindika li 

jixtieq jirtira l-ordni mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni għal kwalunkwe raġuni, l-Istat 

ta' eżekuzzjoni għandu jtemm l-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska b'mod 

immedjat. 

4. Meta l-Istat emittenti jindika li 

jixtieq jirtira l-ordni mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni għal kwalunkwe raġuni, l-Istat 

ta' eżekuzzjoni għandu jtemm l-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska b'mod 

immedjat jew fi żmien mhux aktar tard 

minn 3 ijiem ta' xogħol. 

Or. en 
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Emenda  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Hekk kif tiġi eżegwita l-ordni, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma 

lill-awtorità emittenti permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

4. Hekk kif tiġi eżegwita l-ordni, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tinnotifika immedjatament u f'kull każ 

mhux aktar tard minn 24 siegħa, lill-

awtorità emittenti permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub. 

Or. it 

 

Emenda  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  158 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi 

li ma tirrikonoxxix u ma twettaqx ordnijiet 

ta' konfiska biss jekk: 

L-awtorità ta' eżekuzzjoni jeħtiġilha 

tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix u ma 

twettaqx ordnijiet ta' konfiska jekk: 

Or. en 
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Emenda  159 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) ikun hemm raġunijiet sostantivi 

għalxiex jitwemmen li l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' konfiska tkun inkompatibbli 

mal-obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont 

l-Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali; 

Or. en 

 

Emenda  160 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tmur kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem; 

(b) l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tmur kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem, 

bil-kundizzjoni li l-effikaċja ta' konfiska 

mhux ibbażata fuq kundanna jenħtieġ li 

ma tkunx affettwata minn ftehim ta' 

prosekuzzjoni temporanju mhux diferit. 

Or. en 

 

Emenda  161 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(c) hemm immunità jew privileġġ taħt 

il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tipprevjeni 

l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska 

domestika fuq il-proprjetà kkonċernata; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  162 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) hemm immunità jew privileġġ taħt 

il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tipprevjeni 

l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska 

domestika fuq il-proprjetà kkonċernata; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  163 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-ordni ta' konfiska hija bbażata fuq 

reat kriminali mwettaq barra mit-territorju 

tal-Istat emittenti u totalment jew 

parzjalment fit-territorju tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni, u l-kondotta li fir-rigward 

tagħha tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska 

ma tkunx reat fl-Istat ta' eżekuzzjoni; 

(d) l-ordni ta' konfiska hija bbażata fuq 

reat kriminali, ċivili jew amministrattiv 

imwettaq barra mit-territorju tal-Istat 

emittenti u totalment jew parzjalment fit-

territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-

kondotta li fir-rigward tagħha tkun inħarġet 

l-ordni ta' konfiska ma tkunx reat fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  164 
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Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jekk, f'każ imsemmi fl-Artikolu 

3(2), il-kondotta li fuqha tkun ibbażata l-

ordni ta' konfiska ma tikkostitwixxix reat 

taħt il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni; 

madankollu, fir-rigward ta' taxxi jew dazji, 

dazji doganali u kambju, l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' konfiska ma tistax tiġi rifjutata 

għar-raġuni li l-liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni 

ma timponix l-istess xorta ta' taxxa jew 

dazju jew ma fihiex l-istess tip ta' regoli 

għal dak li għandu x'jaqsam ma' taxxi, 

dazji, dazji doganali u regolamenti ta' 

kambju bħal-liġi tal-Istat emittenti; 

(f) jekk, f'każ imsemmi fl-Artikolu 

3(2), il-kondotta li fuqha tkun ibbażata l-

ordni ta' konfiska ma tikkostitwixxix reat 

taħt il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni; 

madankollu, fir-rigward ta' taxxi jew dazji, 

dazji doganali u kambju, l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' konfiska ma tistax tiġi rifjutata 

għar-raġuni li l-liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni 

ma timponix l-istess xorta ta' taxxa jew 

dazju jew ma fihiex l-istess tip ta' regoli 

jew reati għal dak li għandu x'jaqsam ma' 

taxxi, dazji, dazji doganali u regolamenti 

ta' kambju bħal-liġi tal-Istat emittenti; 

Or. en 

 

Emenda  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) Ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska tkun inkompatibbli 

mal-obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont 

l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jiena nappoġġja l-emenda introdotta mir-rapporteur li tirriproduċi t-test adottat fid-

Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali ("id-

Direttiva tal-OIE"), li tagħha jiena kont ir-rapporteur. L-objettiv imsemmi jirrinfurza l-

prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-



 

AM\1138070MT.docx 53/112 PE612.375v01-00 

 MT 

kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, li jenħtieġ li jintuża bħala mudell għal strumenti 

ta' rikonoxximent reċiproku tal-futur. 

 

Emenda  166 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska tkun inkompatibbli 

mal-obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont 

l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

 

Emenda  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9a 

 Ir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u għal nuqqas ta' 

eżekuzzjoni obbligatorji ta' ordnijiet ta' 

konfiska 

 L-awtorità ta' eżekuzzjoni tal-Istat 

Membru ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrifjuta li tirrikonoxxi u teżegwixxi l-

ordnijiet ta' konfiska biss jekk: 

 (a) l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tmur kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem; 

 (b) hemm immunità jew privileġġ taħt 

il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tipprevjeni 

l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska 
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domestika fuq il-proprjetà kkonċernata; 

 (c) id-drittijiet ta' kwalunkwe parti 

terza bona fide, taħt il-liġi tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni jagħmlu l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' konfiska impossibbli, inkluż 

meta dik l-impossibbiltà hija konsegwenza 

tal-applikazzjoni ta' rimedji legali skont l-

Artikolu 31; 

 (d) ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska tkun inkompatibbli 

mal-obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont 

l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

 

Emenda  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9b 

 Ir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u għal nuqqas ta' 

eżekuzzjoni fakultattivi ta' ordnijiet ta' 

konfiska 

 1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tal-Istat 

Membru ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li 

ma tirrikonoxxix u ma twettaqx ordnijiet 

ta' konfiska biss jekk: 

 (a) iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 7 

ma jkunx komplet, b'mod evidenti jkun 

żbaljat jew b'mod evidenti ma jkunx 

jikkorrispondi mal-ordni ta' konfiska, u 

ma jkunx tlesta wara l-konsultazzjoni 

skont il-paragrafu 2; 

 (b) l-ordni ta' konfiska hija bbażata 

fuq reat kriminali mwettaq barra mit-

territorju tal-Istat emittenti u totalment 
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jew parzjalment fit-territorju tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni, u l-kondotta li fir-rigward 

tagħha tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska 

ma tkunx reat fl-Istat ta' eżekuzzjoni; 

 (c) jekk, f'każ imsemmi fl-

Artikolu 3(2), il-kondotta li fuqha tkun 

ibbażata l-ordni ta' konfiska ma 

tikkostitwixxix reat taħt il-liġi tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni; madankollu, fir-rigward ta' 

taxxi jew dazji, dazji doganali u kambju, l-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska ma 

għandhiex tiġi rifjutata għar-raġuni li l-

liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix l-

istess xorta ta' taxxa jew dazju jew ma 

fihiex l-istess tip ta' regoli għal dak li 

għandu x'jaqsam ma' taxxi, dazji, dazji 

doganali u regolamenti ta' kambju bħal-

liġi tal-Istat emittenti; 

 (d) skont iċ-ċertifikat previst fl-

Artikolu 7, il-persuna ma dehritx 

personalment fil-proċess li rriżulta fl-

ordni ta' konfiska marbuta ma' kundanna 

definittiva. 

 Din ir-raġuni kif rikonoxxuta biss fil-

punt (d) ta' dan il-paragrafu, għal nuqqas 

ta' rikonoxximent u nuqqas ta' 

eżekuzzjoni ma għandhiex tapplika fejn 

iċ-ċertifikat jiddikjara li l-persuna, skont 

rekwiżiti proċedurali ulterjuri definiti fil-

liġi nazzjonali tal-Istat emittenti: 

 (1) ġiet imsejħa fil-ħin b'mod 

personali u għaldaqstant kienet infurmata 

bid-data u l-post skedati tal-proċess li 

rriżulta fl-ordni ta' konfiska, jew b'mezzi 

oħra effettivament irċeviet informazzjoni 

uffiċjali dwar id-data u l-post skedati ta' 

dak il-proċess b'tali mod li kien stabbilit 

inekwivokabbilment li l-persuna 

interessata kienet konxja mill-proċess 

skedat, u kienet infurmata fi żmien xieraq 

li tali ordni ta' konfiska setgħet tingħata 

jekk il-parti interessata ma tidhirx għall-

proċess; 

 (2) konxja mill-proċess ippjanat, 

kienet tat mandat lil konsulent legali, li 

kien innominat mill-persuna kkonċernata 
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jew mill-Istat, biex jiddefendi l-persuna 

interessata fil-proċess, u kienet fil-fatt ġiet 

difiża minn dak il-konsulent fil-proċess; 

jew 

 (3) wara li kienet innotifikata bl-ordni 

ta' konfiska u kienet infurmata 

espressament bid-dritt għal kawża mill-

ġdid, jew appell, li fihom il-persuna 

għandha d-dritt li tipparteċipa u li 

jippermettu li jiġu eżaminati mill-ġdid il-

merti tal-każ, inkluża evidenza ġdida, u li 

jistgħu jwasslu biex tinbidel id-deċiżjoni 

oriġinali: 

 - iddikjarat espressament li l-persuna 

interessata ma tikkontestax l-ordni ta' 

konfiska, jew 

 - ma talbitx kawża mill-ġdid jew appell fil-

perjodu ta' żmien applikabbli. 

 2. Fil-każijiet imsemmija fil-

paragrafu 1, qabel tiddeċiedi li ma 

tirrikonoxxix jew ma twettaqx l-ordni ta' 

konfiska, kompletament jew parzjalment, 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz xieraq, u għandha, meta 

jkun il-każ, titlob biex l-awtorità emittenti 

tipprovdi kwalunkwe informazzjoni 

meħtieġa mingħajr dewmien. 

 3. Kwalunkwe deċiżjoni fir-rigward 

tan-nuqqas ta' rikonoxximent u ta' 

eżekuzzjoni għandha tittieħed mingħajr 

dewmien u b'mod immedjat u f'perjodu 

ta' mhux aktar tard minn 3 ijiem tiġi 

nnotifikata lill-awtorità emittenti permezz 

ta' kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

Or. en 

 

Emenda  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent 

u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

għandha tittieħed, u l-konfiska għandha 

titwettaq, bl-istess rapidità u prijorità bħal 

f'każ domestiku simili u, fi kwalunkwe każ, 

fil-limiti ta' żmien previsti f'dan l-Artikolu. 

1. Id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent 

u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

għandha tittieħed, u l-konfiska għandha 

titwettaq, bl-istess rapidità u prijorità bħal 

f'każ domestiku simili u, fi kwalunkwe każ, 

fil-limiti ta' żmien ċari u raġonevoli 

previsti f'dan l-Artikolu. 

Or. ro 

 

Emenda  170 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 

30 jum wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' konfiska. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 

15-il jum wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' konfiska. 

Or. en 

 

Emenda  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 30 

jum wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 

għaxart ijiem wara li l-awtorità ta' 
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irċeviet l-ordni ta' konfiska. eżekuzzjoni tkun irċeviet l-ordni ta' 

konfiska. 

Or. it 

 

Emenda  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 30 

jum wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun 

irċeviet l-ordni ta' konfiska. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5, mhux aktar tard minn 

xahrejn wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' konfiska. 

Or. fr 

Emenda  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni dwar ordni ta' 

konfiska lill-awtorità emittenti mingħajr 

dewmien permezz ta' kwalunkwe mezz li 

jħalli rekord bil-miktub. 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni dwar ordni ta' 

konfiska lill-awtorità emittenti b'mod 

immedjat u mhux aktar tard minn 

għaxart ijiem permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub. 

Or. it 

 

Emenda  174 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 



 

AM\1138070MT.docx 59/112 PE612.375v01-00 

 MT 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 

mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn 30 jum wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 

mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn 15-il jum wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

Or. en 

 

Emenda  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 

mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn 30 jum wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 

mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn għaxart ijiem wara t-teħid 

tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu. 

Or. it 

 

Emenda  176 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 

4. Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal 

posponiment skont l-Artikolu 11, l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandha twettaq il-konfiska 
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mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn 30 jum wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

mingħajr dewmien u mingħajr preġudizzju 

għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, mhux 

aktar tard minn 15-il jum wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan 

l-Artikolu. 

Or. ro 

 

Emenda  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 

tinforma lill-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz, fejn tagħti r-raġunijiet 

għad-dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar il-ħin xieraq biex 

titwettaq il-konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' 

żmien stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' 

jiġi estiż b'massimu ta' 30 jum. 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 

tinforma lill-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, fejn tagħti r-raġunijiet għad-

dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar il-ħin xieraq biex 

titwettaq il-konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' 

żmien stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' 

jiġi estiż b'massimu ta' 30 jum. 

Or. it 

 

Emenda  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 

tinforma lill-awtorità emittenti, bi 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, fi żmien mhux aktar 

minn 3 ijiem ta' xogħol, tinforma lill-
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kwalunkwe mezz, fejn tagħti r-raġunijiet 

għad-dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar il-ħin xieraq biex 

titwettaq il-konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' 

żmien stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' 

jiġi estiż b'massimu ta' 30 jum. 

awtorità emittenti, bi kwalunkwe mezz, 

fejn tagħti r-raġunijiet għad-dewmien u 

għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti 

dwar il-ħin xieraq biex titwettaq il-

konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' żmien 

stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' jiġi 

estiż b'massimu ta' 30 jum. 

Or. en 

 

Emenda  179 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 

tinforma lill-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz, fejn tagħti r-raġunijiet 

għad-dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar il-ħin xieraq biex 

titwettaq il-konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' 

żmien stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' 

jiġi estiż b'massimu ta' 30 jum. 

5. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 2 jew 4, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien, 

tinforma lill-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz, fejn tagħti r-raġunijiet 

għad-dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar il-ħin xieraq biex 

titwettaq il-konfiska. F'tali każ, il-limitu ta' 

żmien stabbilit fil-paragrafi 2 jew 4, jista' 

jiġi estiż sa massimu ta' 30 jum. 

Or. en 

 

Emenda  180 

Emil Radev 

 

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-

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

mingħajr dewmien tagħmel rapport lill-

awtorità emittenti permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub dwar il-
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posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni, 

inklużi r-raġunijiet għall-posponiment u, 

jekk possibbli, iż-żmien kemm mistenni 

jdum il-posponiment. 

posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni, 

inklużi r-raġunijiet għall-posponiment u, 

jekk possibbli, iż-żmien kemm mistenni 

jdum il-posponiment. Fil-każ li jsir 

posponiment skont id-dispożizzjonijiet tas-

subparagrafu (b), l-awtorità emittenti 

għandha, fil-każijiet ta' eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska f'aktar minn Stat 

Membru wieħed, toħroġ struzzjonijiet 

ġodda dwar l-ammont preċiż ta' flus 

soġġett għall-konfiska. 

Or. bg 

 

Emenda  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 

tinnotifika lill-awtorità emittenti b'mod 

immedjat u mhux aktar tard minn 

24 siegħa, 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. 

Or. it 

 

Emenda  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Hekk kif ir-raġuni għal 

posponiment ma tibqax teżisti, l-awtorità 

3. Hekk kif ir-raġuni għal 

posponiment ma tibqax teżisti, l-awtorità 
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ta' eżekuzzjoni għandha mingħajr 

dewmien tieħu l-miżuri meħtieġa għall-

eżekuzzjoni tal-ordni u tinforma lill-

awtorità emittenti tagħha permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

ta' eżekuzzjoni għandha tieħu l-miżuri 

meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-ordni 

b'mod immedjat u f'kull każ mhux aktar 

tard minn għaxart ijiem, u tinforma lill-

awtorità emittenti tagħha permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

Or. it 

 

Emenda  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 L-obbligu li tingħata informazzjoni lill-

partijiet interessati dwar l-eżekuzzjoni tal-

ordnijiet ta' konfiska 

 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ordni 

ta' konfiska tiġi kkomunikata lill-persuna 

fiżika jew ġuridika interessata, inkluża 

kwalunkwe parti terza ta' bona fide, mhux 

aktar tard minn 48 siegħa wara li tiġi 

eżegwita. Tali komunikazzjoni għandha 

tindika ir-raġuni jew raġunijiet li 

għalihom ittieħdet l-ordni kkonċernata. 

 2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni 

affettwati mill-miżuri previsti skont dan 

ir-Regolament ikollhom id-dritt għal 

rimedju effettiv u proċess ġust sabiex 

jitħarsu d-drittijiet tagħhom. 

 3. Mingħajr preġudizzju għad-

Direttiva 2012/13/UE d-

Direttiva 2013/48/UE, il-persuni li l-

proprjetà tagħhom tkun ġiet affettwata 

mill-ordni ta' konfiska għandu jkollhom 

id-dritt ta' aċċess għal avukat matul il-

proċedimenti ta' konfiska relatati mal-
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istabbiliment tar-rikavat u l-mezzi 

strumentali sabiex iħarsu d-drittijiet 

tagħhom. Il-persuni kkonċernati 

għandhom jiġu infurmati b'dak id-dritt. 

 4. Il-persuna interessata għandu jkollha l-

possibbiltà effettiva li tikkontesta ċ-

ċirkostanzi tal-każ, inklużi l-fatti speċifiċi 

u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom 

il-proprjetà inkwistjoni titqies bħala 

proprjetà rikavata minn attivitajiet 

kriminali. 

 5. Il-partijiet terzi għandhom ikunu 

intitolati jitolbu t-titolu tas-sjieda jew 

drittijiet ta' proprjetà oħrajn. 

 6. Meta, b'konsegwenza ta' reat kriminali, 

il-vittmi jagħmlu talbiet kontra l-persuna 

li tkun soġġetta għal miżura ta' konfiska 

prevista skont din ir-Regolament, l-Istati 

Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex jiżguraw li l-miżura ta' 

konfiska ma żżommx lil dawk il-vittmi 

milli jitolbu kumpens għat-talbiet 

tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata minnufih. Fejn 

huwa possibbli, l-ordni tista' tiġi eżegwita 

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata fi żmien mhux 

aktar minn 3 ijiem ta' xogħol. Fejn huwa 
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fuq proprjetà oħra skont l-Artikolu 8(2) 

jew (3). 

possibbli, l-ordni tista' tiġi eżegwita fuq 

proprjetà oħra skont l-Artikolu 8(2) jew 

(3). 

Or. en 

 

Emenda  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata minnufih. Fejn 

huwa possibbli, l-ordni tista' tiġi eżegwita 

fuq proprjetà oħra skont l-Artikolu 8(2) 

jew (3). 

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata b'mod immedjat u 

f'kull każ mhux aktar tard minn 

24 siegħa. Fejn huwa possibbli, l-ordni 

tista' tiġi eżegwita fuq proprjetà oħra skont 

l-Artikolu 8(2) jew (3). 

Or. it 

 

Emenda  186 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

Meta l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska 

tkun impossibbli, minħabba li l-proprjetà li 

għandha tiġi kkonfiskata tkun diġà ġiet 

konfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta, jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-
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ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata minnufih. Fejn 

huwa possibbli, l-ordni tista' tiġi eżegwita 

fuq proprjetà oħra skont l-Artikolu 8(2) 

jew (3). 

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata fi żmien massimu 

ta' 48 siegħa. Fejn huwa possibbli, l-ordni 

tista' tiġi eżegwita fuq proprjetà oħra skont 

l-Artikolu 8(2) jew (3). 

Or. en 

 

Emenda  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-ħruġ tal-ordni hija meħtieġa u 

proporzjonata sabiex jiġi evitat b'mod 

provviżorju l-qerda, it-trasformazzjoni, il-

moviment, it-trasferiment jew l-

allokazzjoni ta' proprjetà fid-dawl tal-

possibbiltà li tiġi kkonfiskata 

sussegwentement wara li jiġu kkunsidrati 

d-drittijiet tal-persuna kkonċernata; 

(a) il-ħruġ tal-ordni hija meħtieġa u 

proporzjonata sabiex jiġi evitat b'mod 

provviżorju l-qerda, it-trasformazzjoni, il-

moviment, it-trasferiment jew l-

allokazzjoni ta' proprjetà fid-dawl tal-

possibbiltà li tiġi kkonfiskata 

sussegwentement wara li jiġu kkunsidrati 

d-drittijiet tal-persuna kkonċernata u 

kwalunkwe parti terza in bona fide; 

Or. it 

 

Emenda  188 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-ordni setgħet tiġi ordnata taħt l-

istess kundizzjonijiet f'każ domestiku 

simili; kif ukoll 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija) 

Or. bg 
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Emenda  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-raġuni jew ir-raġunijiet għall-

ordni huma indikati b'mod xieraq, tal-inqas 

fil-qosor. 

(c) ir-raġuni jew ir-raġunijiet għall-

ordni huma indikati b'mod xieraq. 

Or. it 

 

Emenda  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-raġuni jew ir-raġunijiet għall-

ordni huma indikati b'mod xieraq, tal-inqas 

fil-qosor. 

(c) ir-raġuni jew ir-raġunijiet għall-

ordni huma indikati b'mod xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  191 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' ffriżar għandha tiġi 

trażmessa fil-forma prevista fl-Artikolu 16 

mill-awtorità emittenti direttament lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni jew, fejn 

applikabbli, lill-awtorità ċentrali 

msemmija fl-Artikolu 27(2), permezz ta' 

kwalunkwe mezz li kapaċi jħalli rekord bil-

1. Ordni ta' ffriżar għandha tiġi 

trażmessa fil-forma prevista fl-Artikolu 16 

mill-awtorità emittenti direttament lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni u kkomunikata 

lill-awtorità ċentrali msemmija fl-Artikolu 

27(2), permezz ta' kwalunkwe mezz li 

kapaċi jħalli rekord bil-miktub, taħt 
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miktub, taħt kundizzjonijiet li jippermettu 

lill-awtorità ta' eżekuzzjoni tistabbilixxi l-

awtentiċità. 

kundizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità 

ta' eżekuzzjoni tistabbilixxi l-awtentiċità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-awtorità ċentrali jenħtieġ li tirreġistra l-ordnijiet kollha ta' konfiska u ta' ffriżar fuq livell 

nazzjonali u jenħtieġ li għalhekk tkun infurmata dwar it-trażmissjoni (marbuta mal-emenda 

tagħna għall-Artikolu 27(2)). 

 

Emenda  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni li 

tirċievi ordni ta' ffriżar, ma għandha l-ebda 

kompetenza biex tirrikonoxxiha u tieħu l-

miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, 

din għandha, b'mod immedjat, tittrażmetti 

l-ordni ta' ffriżar lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru 

tagħha u għandha tinforma lill-awtorità 

emittenti kif xieraq. 

8. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni li 

tirċievi ordni ta' ffriżar, ma għandha l-ebda 

kompetenza biex tirrikonoxxiha u tieħu l-

miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, 

din għandha, b'mod immedjat jew fi żmien 

mhux aktar minn 3 ijiem ta' xogħol, 

tittrażmetti l-ordni ta' ffriżar lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru 

tagħha u għandha tinforma lill-awtorità 

emittenti kif xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  193 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni li 

tirċievi ordni ta' ffriżar, ma għandha l-ebda 

kompetenza biex tirrikonoxxiha u tieħu l-

miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, 

8. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni li 

tirċievi ordni ta' ffriżar, ma għandha l-ebda 

kompetenza biex tirrikonoxxiha u tieħu l-

miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, 
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din għandha, b'mod immedjat, tittrażmetti 

l-ordni ta' ffriżar lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru 

tagħha u għandha tinforma lill-awtorità 

emittenti kif xieraq. 

din għandha, b'mod immedjat u mhux 

aktar tard minn 24 siegħa wara, 

tittrażmetti l-ordni ta' ffriżar lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru 

tagħha u għandha tinforma lill-awtorità 

emittenti kif xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  194 

Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ordni ta' ffriżar tista' tiġi trażmessa 

biss skont l-Artikolu 14 lil Stat wieħed ta' 

eżekuzzjoni fi kwalunkwe mument 

speċifiku. 

1. Fil-prinċipju, ordni ta' ffriżar tista' 

tiġi trażmessa biss skont l-Artikolu 14 lil 

Stat wieħed ta' eżekuzzjoni fi kwalunkwe 

mument speċifiku. 

Or. ro 

 

Emenda  195 

Eva Joly 

 

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 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. Hekk kif tiġi eżegwita l-ordni, 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
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tinforma lill-awtorità emittenti permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi evitata, kemm jista' jkun possibbli, l-eżekuzzjoni simultanja tal-ordnijiet ta' ffriżar 

f'diversi Stati Membri, jenħtieġ li jkun hemm obbligu strett għall-Istati Membri li jinfurmaw 

lil xulxin meta tiġi eżegwita b'suċċess l-ordni ta' ffriżar. Din teżisti għall-ordnijiet ta' konfiska 

fl-Artikolu 8. 

 

Emenda  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Ir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u għal nuqqas ta' 

eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar 

 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix u ma 

twettaqx ordnijiet ta' ffriżar biss jekk: 

 

(a) il-formola prevista fl-Artikolu 16 ma 

tkunx kompleta jew b'mod evidenti tkun 

żbaljata, u ma tkunx tlestiet wara l-

konsultazzjoni skont il-paragrafu 2; 

 

(b) l-eżekuzzjoni tal-ordni tmur kontra l-

prinċipju ta' ne bis in idem 

 

(c) hemm immunità jew privileġġ taħt il-

liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tipprevjeni l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar domestiku 

fuq il-proprjetà kkonċernata; 

 

(d) l-ordni hija bbażata fuq reat kriminali 

li jkun sar barra mit-territorju tal-Istat 

emittenti u totalment jew parzjalment fit-

territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-

kondotta li fir-rigward tagħha tkun 

inħarġet l-ordni ta' ffriżar ma tkunx reat 
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fl-Istat ta' eżekuzzjoni; 

(e) f'każ imsemmi fl-Artikolu 3(2), il-

kondotta li fuqha tkun ibbażata l-ordni ta' 

ffriżar ma tikkostitwixxix reat taħt il-liġi 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, fir-

rigward ta' taxxi jew dazji, dazji doganali 

u skambju, l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar ma għandhiex tiġi rrifjutata fuq ir-

raġuni li l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni ma 

timponix l-istess tip taxxa jew dazju jew 

ma jkunx fiha l-istess tip ta' regoli fir-

rigward ta' taxxi, dazji u r-regolamenti 

tad-dazji doganali u tal-iskambju bħal-liġi 

tal-Istat emittenti; 

 

2. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 

qabel ma jiġi deċiż li tiġix rikonoxxuta jew 

eżegwita l-ordni ta' ffriżar, kompletament 

jew parzjalment, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, bi kwalunkwe mezz adattat, u 

għandha, fejn ikun il-każ, titlob biex l-

awtorità emittenti tipprovdi kwalunkwe 

informazzjoni meħtieġa mingħajr 

dewmien. 

 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li tneħħi l-ordni ta' ffriżar, jekk, 

matul l-eżekuzzjoni, issir konxja li 

tapplika waħda mir-raġunijiet għal 

nuqqas ta' rikonoxximent u nuqqas ta' 

eżekuzzjoni. 

 

Or. en 

 

Emenda  197 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix u ma 

twettaqx ordnijiet ta' ffriżar biss jekk: 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix u ma 

twettaqx ordnijiet ta' ffriżar jekk: 
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Or. en 

 

Emenda  198 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 - paragrafu 1 - punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(а) il-formola prevista fl-Artikolu 16 

ma tkunx kompleta jew b'mod evidenti 

tkun żbaljata, u ma tkunx tlestiet wara l-

konsultazzjoni skont il-paragrafu 2; 

(а) il-formola prevista fl-Artikolu 16 

ma tkunx ġiet tradotta f'lingwa uffiċjali 

tal-awtorità ta' eżekuzzjoni jew ma tkunx 
kompleta jew b'mod evidenti tkun żbaljata 

u ma tkunx tlestiet wara l-konsultazzjoni 

skont il-paragrafu 2; 

Or. bg 

 

Emenda  199 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' ffriżar tkun inkompatibbli mal-

obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont l-

Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali; 

Or. en 

 

Emenda  200 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) hemm immunità jew privileġġ taħt 

il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li tipprevjeni 

l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar 

domestiku fuq il-proprjetà kkonċernata; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  201 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) f'każ imsemmi fl-Artikolu 3(2), il-

kondotta li fuqha tkun ibbażata l-ordni ta' 

ffriżar ma tikkostitwixxix reat taħt il-liġi 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, fir-

rigward ta' taxxi jew dazji, dazji doganali u 

skambju, l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

ma għandhiex tiġi rrifjutata fuq ir-raġuni li 

l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix 

l-istess tip taxxa jew dazju jew ma jkunx 

fiha l-istess tip ta' regoli fir-rigward ta' 

taxxi, dazji u r-regolamenti tad-dazji 

doganali u tal-iskambju bħal-liġi tal-Istat 

emittenti; 

(e) f'każ imsemmi fl-Artikolu 3(2), il-

kondotta li fuqha tkun ibbażata l-ordni ta' 

ffriżar ma tikkostitwixxix reat taħt il-liġi 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, fir-

rigward ta' taxxi jew dazji, dazji doganali u 

skambju, l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

ma għandhiex tiġi rrifjutata fuq ir-raġuni li 

l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix 

l-istess tip taxxa jew dazju jew ma jkunx 

fiha l-istess tip ta' regoli jew reati fir-

rigward ta' taxxi, dazji u r-regolamenti tad-

dazji doganali u tal-iskambju bħal-liġi tal-

Istat emittenti; 

Or. en 

 

Emenda  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) Ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' ffriżar tkun inkompatibbli mal-
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obbligi tal-Istat ta' eżekuzzjoni skont l-

Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jiena nappoġġja l-emenda introdotta mir-rapporteur li tirriproduċi t-test adottat fid-

Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali ("id-

Direttiva tal-OIE"), li tagħha jiena kont ir-rapporteur. L-objettiv imsemmi jirrinfurza l-

prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-

kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, li jenħtieġ li jintuża bħala mudell għal strumenti 

ta' rikonoxximent reċiproku tal-futur. 

 

Emenda  203 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' konfiska tkun inkompatibbli 

mal-obbligi tal-Istat Membru ta' 

eżekuzzjoni skont l-Artikolu 6 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

 

Emenda  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li tneħħi l-ordni ta' ffriżar, jekk, 

matul l-eżekuzzjoni, issir konxja li tapplika 

waħda mir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li tneħħi l-ordni ta' ffriżar, jekk, 

matul l-eżekuzzjoni, issir konxja li tapplika 

waħda mir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u nuqqas ta' eżekuzzjoni. L-
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rikonoxximent u nuqqas ta' eżekuzzjoni. awtorità ta' eżekuzzjoni, permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, għandha tikkomunika lill-

awtorità emittenti r-raġunijiet tad-

deċiżjoni ta' revoka tal-ordni tal-iffriżar. 

Or. it 

 

Emenda  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18a 

 Ir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u għal nuqqas ta' 

eżekuzzjoni obbligatorji ta' ordnijiet ta' 

ffriżar 

 1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tal-Istat 

Membru ta' eżekuzzjoni għandha 

tirrifjuta li tirrikonoxxi u teżegwixxi l-

ordnijiet ta' ffriżar biss jekk: 

 (a) l-eżekuzzjoni tal-ordni tmur kontra 

l-prinċipju ta' ne bis in idem; 

 (b) hemm immunità jew privileġġ taħt 

il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li 

jipprevjenu l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar domestiku fuq il-proprjetà 

kkonċernata; 

 (c) id-drittijiet ta' kwalunkwe parti 

terza bona fide, taħt il-liġi tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni jagħmlu l-eżekuzzjoni tal-

ordni ta' ffriżar impossibbli, inkluż meta 

dik l-impossibbiltà hija konsegwenza tal-

applikazzjoni ta' rimedji legali skont l-

Artikolu 31; 

 (d) ikun hemm raġunijiet sostanzjali 

biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni ta' 

ordni ta' ffriżar tkun inkompatibbli mal-

obbligi tal-Istat Membru ta' eżekuzzjoni 
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skont l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea u l-Karta. 

Or. en 

 

Emenda  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18b 

 Ir-raġunijiet għal nuqqas ta' 

rikonoxximent u għal nuqqas ta' 

eżekuzzjoni fakultattivi ta' ordnijiet ta' 

ffriżar 

 1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tal-Istat 

Membru ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li 

ma tirrikonoxxix u ma twettaqx l-ordni ta' 

ffriżar biss jekk: 

 (a) il-formola prevista fl-Artikolu 16 

ma tkunx kompleta jew b'mod evidenti 

tkun żbaljata, u ma tkunx tlestiet wara l-

konsultazzjoni skont il-paragrafu 2; 

 (b) l-ordni hija bbażata fuq reat 

kriminali li jkun sar barra mit-territorju 

tal-Istat emittenti u totalment jew 

parzjalment fit-territorju tal-Istat ta' 

eżekuzzjoni, u l-kondotta li fir-rigward 

tagħha tkun inħarġet l-ordni ta' ffriżar 

ma tkunx reat fl-Istat ta' eżekuzzjoni; 

 (c) f'każ imsemmi fl-Artikolu 3(2), il-

kondotta li fuqha tkun ibbażata l-ordni ta' 

ffriżar ma tikkostitwixxix reat taħt il-liġi 

tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, fir-

rigward ta' taxxi jew dazji, dazji doganali 

u kambju, l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar ma tistax tiġi rifjutata għar-raġuni 

li l-liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni ma 

timponix l-istess xorta ta' taxxa jew dazju 

jew ma fihiex l-istess tip ta' regoli għal 

dak li għandu x'jaqsam ma' taxxi, dazji, 
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dazji doganali u regolamenti ta' kambju 

bħal-liġi tal-Istat emittenti; 

 2. Fil-każijiet imsemmija fil-

paragrafu 1, qabel ma jiġi deċiż li tiġix 

rikonoxxuta jew eżegwita l-ordni ta' 

ffriżar, kompletament jew parzjalment, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti, bi 

kwalunkwe mezz adattat, u għandha, fejn 

ikun il-każ, titlob biex l-awtorità emittenti 

tipprovdi kwalunkwe informazzjoni 

meħtieġa mingħajr dewmien. 

 3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 

tiddeċiedi li tneħħi l-ordni ta' ffriżar, jekk, 

matul l-eżekuzzjoni, issir konxja li 

tapplika waħda mir-raġunijiet għal 

nuqqas ta' rikonoxximent u nuqqas ta' 

eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  207 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta l-awtorità emittenti tkun 

indikat fl-ordni ta' ffriżar li hemm 

raġunijiet leġittimi biex wieħed jemmen li 

l-proprjetà kkonċernata tkun se tiġi 

mċaqalqa jew meqruda b'mod imminenti u 

li hemm il-ħtieġa għall-iffriżar immedjat, 

jew jekk l-awtorità emittenti tkun indikat 

fl-ordni ta' ffriżar li l-miżura ta' ffriżar trid 

titwettaq f'data speċifika, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha tikkunsidra b'mod 

sħiħ dan ir-rekwiżit. 

2. Meta l-awtorità emittenti tkun 

indikat fl-ordni ta' ffriżar li hemm 

raġunijiet leġittimi biex wieħed jemmen li 

l-proprjetà kkonċernata tkun se tiġi 

mċaqalqa jew meqruda b'mod imminenti u 

li hemm il-ħtieġa għall-iffriżar immedjat, 

jew jekk l-awtorità emittenti tkun indikat 

fl-ordni ta' ffriżar li l-miżura ta' ffriżar trid 

titwettaq f'data speċifika, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, sa fejn possibbli, 

tikkunsidra b'mod sħiħ dan ir-rekwiżit. 

Or. bg 
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Emenda  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, jew li 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), kemm jista' jkun malajr u, 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7 ta' 

dan l-Artikolu, mhux aktar tard minn 24 

siegħa wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' ffriżar. 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, jew li 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), kemm jista' jkun malajr u, 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7 ta' 

dan l-Artikolu, mhux aktar tard minn 48 

siegħa ta' xogħol wara li l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni tkun irċeviet l-ordni ta' ffriżar. 

Or. en 

 

Emenda  209 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, jew li 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), kemm jista' jkun malajr u, 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7 ta' 

dan l-Artikolu, mhux aktar tard minn 24 

siegħa wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' ffriżar. 

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u 

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, jew li 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), kemm jista' jkun malajr u, 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7 ta' 

dan l-Artikolu, mhux aktar tard minn 48 

siegħa wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tkun irċeviet l-ordni ta' ffriżar. 

Or. bg 

 

Emenda  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 19 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar mingħajr dewmien. 

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar fi żmien mhux aktar minn 3 ijiem 

ta' xogħol. 

Or. en 

 

Emenda  211 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar mingħajr dewmien. 

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont l-

Artikolu 18(2), l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' 

ffriżar mingħajr dewmien u mhux aktar 

tard minn 48 siegħa wara l-

konsultazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  212 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni dwar ordni ta' 

ffriżar lill-awtorità emittenti mingħajr 

dewmien permezz ta' kwalunkwe mezz li 

5. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika minnufih u mhux aktar tard 

minn 10 sigħat wara d-deċiżjoni dwar 

ordni ta' ffriżar lill-awtorità emittenti 
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jħalli rekord bil-miktub. permezz ta' kwalunkwe mezz li jħalli 

rekord bil-miktub. 

Or. en 

 

Emenda  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni dwar ordni ta' 

ffriżar lill-awtorità emittenti mingħajr 

dewmien permezz ta' kwalunkwe mezz li 

jħalli rekord bil-miktub. 

5. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

tikkomunika b'mod immedjat id-deċiżjoni 

dwar ordni ta' ffriżar lill-awtorità emittenti 

permezz ta' kwalunkwe mezz li jħalli 

rekord bil-miktub. 

Or. it 

 

Emenda  214 

Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Dment li ma jkunux jeżistu 

raġunijiet għal posponiment skont l-

Artikolu 20, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha twettaq l-iffriżar mingħajr 

dewmien u mingħajr preġudizzju għall-

paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, mhux aktar 

tard minn 24 siegħa wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan 

l-Artikolu. 

6. Dment li ma jkunux jeżistu 

raġunijiet għal posponiment skont l-

Artikolu 20, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

għandha twettaq l-iffriżar mingħajr 

dewmien u mingħajr preġudizzju għall-

paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, mhux aktar 

tard minn 48 siegħa wara t-teħid tad-

deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan 

l-Artikolu. 

Or. bg 

Emenda  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 3 jew 6, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, b'mod immedjat u bi 

kwalunkwe mezz, tinforma lill-awtorità 

emittenti bir-raġunijiet għad-dewmien u 

għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti 

dwar iż-żmien xieraq biex jitwettaq l-

iffriżar. 

7. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 3 jew 6, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, b'mod immedjat jew 

fi żmien mhux aktar minn 3 ijiem ta' 

xogħol, u bi kwalunkwe mezz, tinforma 

lill-awtorità emittenti bir-raġunijiet għad-

dewmien u għandha tikkonsulta mal-

awtorità emittenti dwar iż-żmien xieraq 

biex jitwettaq l-iffriżar. 

Or. en 

 

Emenda  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 3 jew 6, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, b'mod immedjat u bi 

kwalunkwe mezz, tinforma lill-awtorità 

emittenti bir-raġunijiet għad-dewmien u 

għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti 

dwar iż-żmien xieraq biex jitwettaq l-

iffriżar. 

7. Fejn mhux possibbli f'każ speċifiku 

li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti 

fil-paragrafi 3 jew 6, l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandha, b'mod immedjat u bi 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, tinforma lill-awtorità emittenti bir-

raġunijiet għad-dewmien u għandha 

tikkonsulta mal-awtorità emittenti dwar iż-

żmien xieraq biex jitwettaq l-iffriżar. 

Or. it 

 

Emenda  217 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Madankollu, dan il-punt għandu 

japplika biss meta dan il-mandat ikollu l-

prijorità fuq mandati oħra sussegwenti 

għall-iffriżar fi proċedimenti kriminali 

skont il-liġijiet nazzjonali. 

(4) Madankollu, dan il-punt għandu 

japplika biss meta dan il-mandat ikollu l-

prijorità fuq mandati oħra sussegwenti 

għall-iffriżar fi proċedimenti kriminali, 

ċivili jew amministrattivi skont il-liġijiet 

nazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

b'mod immedjat 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. Hekk kif ir-raġuni 

għal posponiment ma tibqax teżisti, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha minnufih 

tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni 

tal-ordni u tinforma lill-awtorità emittenti 

tagħha permezz ta' kwalunkwe mezz li 

jħalli rekord bil-miktub. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

b'mod immedjat jew fi żmien mhux aktar 

tard minn 3 ijiem ta' xogħol, 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. Hekk 

kif ir-raġuni għal posponiment ma tibqax 

teżisti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa għall-

eżekuzzjoni tal-ordni u tinforma lill-

awtorità emittenti tagħha permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

Or. en 

 

Emenda  219 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

b'mod immedjat 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. Hekk kif ir-raġuni 

għal posponiment ma tibqax teżisti, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha minnufih 

tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni 

tal-ordni u tinforma lill-awtorità emittenti 

tagħha permezz ta' kwalunkwe mezz li 

jħalli rekord bil-miktub. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 

b'mod immedjat u mhux aktar tard minn 

24 siegħa wara 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. Hekk kif ir-raġuni 

għal posponiment ma tibqax teżisti, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni għandha minnufih 

tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni 

tal-ordni u tinforma lill-awtorità emittenti 

tagħha permezz ta' kwalunkwe mezz li 

jħalli rekord bil-miktub. 

Or. en 

 

Emenda  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 21 imħassar 

L-obbligu li tingħata informazzjoni lill-

partijiet interessati 

 

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). 

 

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 
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nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  221 

Eva Joly 

 

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 dwar ir-raġunijiet tal-ordni 

ta' ffriżar, dwar l-awtorità li ħarġet l-ordni 

u dwar ir-rimedji legali eżistenti taħt id-

dritt nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Identika għall-emenda 53 tar-Rapporteur: hemm ir-riskju li jitnaqqas id-dritt għall-

informazzjoni ta' partijiet terzi. 

 

Emenda  222 

Barbara Spinelli 

 

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 dwar ir-raġunijiet tal-ordni 

ta' ffriżar, dwar l-awtorità li ħarġet l-ordni 

u dwar ir-rimedji legali eżistenti taħt id-

dritt nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni. 

Or. en 
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Emenda  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

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, 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. 

Or. it 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligu li tingħata informazzjoni huwa fundamentali sabiex jitħares id-dritt tad-difiża tal-

persuna li nħarġet l-ordni fil-konfront tagħha. 

 

Emenda  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 21a 

 L-obbligu li tingħata informazzjoni lill-

partijiet interessati dwar l-eżekuzzjoni tal-

ordnijiet ta' ffriżar 

 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ordni 

ta' ffriżar tiġi kkomunikata lill-persuna 

fiżika jew ġuridika interessata, inkluża 

kwalunkwe parti terza ta' bona fide, mill-

aktar fis possibbli wara li tiġi eżegwita. 

Tali komunikazzjoni għandha tindika, ir-

raġuni jew ir-raġunijiet li għalihom 

ittieħdet l-ordni kkonċernata. Meta jkun 

jeħtieġ li jiġi evitat li tiġi pperikolata l-

investigazzjoni kriminali, l-awtoritajiet 

kompetenti jistgħu jipposponu l-



 

PE612.375v01-00 86/112 AM\1138070MT.docx 

MT 

komunikazzjoni tal-ordni ta' ffriżar lill-

persuna interessata. 

 2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

persuni interessati mill-miżuri previsti 

skont dan ir-Regolament ikollhom id-dritt 

għal rimedju effettiv u proċess ġust sabiex 

jitħarsu d-drittijiet tagħhom. 

 3. L-ordni ta' ffriżar għandha tibqa' 

fis-seħħ biss sakemm ikun meħtieġ li l-

proprjetà tiġi ppreservata fid-dawl tal-

possibbiltà li tiġi kkonfiskata 

sussegwentement. 

 4. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-

persuna li l-proprjetà tagħha tkun ġiet 

affettwata tikkontesta l-ordni ta' ffriżar 

quddiem Qorti, f'konformità mal-

proċeduri stipulati fil-liġi nazzjonali. Tali 

proċeduri jistgħu jipprevedu li meta l-

ordni ta' ffriżar inizjali tkun ittieħdet 

minn awtorità kompetenti li ma tkunx 

awtorità ġudizzjarja, tali ordni l-ewwel 

għandha tintbagħat għall-validazzjoni jew 

ir-rieżami lill-awtorità ġudizzjarja qabel 

ma tkun tista' tiġi kkontestata quddiem 

Qorti. 

 5. Il-proprjetà ffriżata li ma tiġix 

sussegwentement ikkonfiskata għandha 

tintradd lura immedjatament. Il-

kundizzjonijiet jew regoli ta' proċedura li 

skonthom tali proprjetà tintradd lura 

għandhom jiġu stabbiliti mil-liġi 

nazzjonali. 

 6. Mingħajr preġudizzju għad-

Direttiva 2012/13/UE u għad-

Direttiva 2013/48/UE, il-persuni li l-

proprjetà tagħhom tkun ġiet affettwata 

mill-ordni ta' ffriżar għandu jkollhom id-

dritt ta' aċċess għal avukat matul il-

proċedimenti ta' ffriżar relatati mal-

istabbiliment tar-rikavat u l-mezzi 

strumentali sabiex iħarsu d-drittijiet 

tagħhom. Il-persuni kkonċernati 

għandhom jiġu infurmati b'dak id-dritt. 
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 7. Il-partijiet terzi għandhom ikunu 

intitolati jitolbu t-titolu tas-sjieda jew 

drittijiet ta' proprjetà oħrajn. 

 8. In-notifika għandha tinkludi 

informazzjoni rilevanti, b'tali mod li l-

persuna tkun tista' tressaq rimedji legali 

effettivi, 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. 

Or. en 

 

Emenda  225 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, l-

awtorità emittenti u l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandhom jikkunsidraw b'mod 

dovut il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni. 

1. Mingħajr preġudizzju għad-dritt 

għall-informazzjoni ta' kull persuna 

kkonċernata, fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' 

ffriżar, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' 

eżekuzzjoni għandhom jikkunsidraw b'mod 

dovut il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn l-Artiklu 21 dwar l-obbligu ta' forniment ta' 

informazzjoni u l-Artikolu 22 dwar il-kunfidenzjalità. In-natura kunfidenzjali ta' 

investigazzjoni ma tridx iċċaħħad lil persuna mid-dritt tagħha għall-informazzjoni. 

 

Emenda  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat, fejn 

tispjega r-raġunijiet għal din l-

impossibbiltà permezz ta' kwalunkwe 

mezz li jħalli rekord bil-miktub. 

Or. it 

 

Emenda  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat u fi 

żmien mhux aktar tard minn 3 ijiem ta' 

xogħol. 

Or. en 

 

Emenda  228 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat. 

2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, 

skont il-liġi nazzjonali tagħha u tal-UE, 

tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-

sustanza tal-ordni ta' ffriżar, bl-eċċezzjoni 

ta' dak li jkun meħtieġ biex twettaqha. Jekk 

l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' 

tikkonforma mar-rekwiżit ta' 

kunfidenzjalità, hija għandha tinnotifika 

lill-awtorità emittenti b'mod immedjat. 

Or. en 

 

Emenda  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

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-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

kunfidenzjali għal perjodu limitat ta' 

żmien. 

3. Sabiex jiġu salvagwardjati 

investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-

awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità 

ta' eżekuzzjoni sabiex iżżomm l-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

kunfidenzjali għal perjodu limitat ta' 

żmien, imma mhux aktar mill-mument 

meta l-każ jintbagħat għall-proċess. 

Or. en 

 

Emenda  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 
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tagħmel talba motivata lill-awtorità 

emittenti biex jiġi limitat il-perjodu li 

għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. 

Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx ma' din 

il-limitazzjoni, hija għandha tinforma lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni b'dan billi 

tiddikjara r-raġunijiet tagħha. Jekk l-

awtorità emittenti ma tagħmilx dan fi 

żmien sitt ġimgħat mill-wasla tat-talba, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tneħħi l-ordni 

ta' ffriżar. 

tagħmel talba motivata lill-awtorità 

emittenti biex jiġi limitat il-perjodu li 

għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. 

Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx ma' din 

il-limitazzjoni, hija għandha tinforma, 

permezz ta' kwalunkwe mezz li jħalli 

rekord bil-miktub, lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni b'dan billi tiddikjara r-

raġunijiet tagħha. Jekk l-awtorità emittenti 

ma tagħmilx dan fi żmien sitt ġimgħat mill-

wasla tat-talba, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tista' tneħħi l-ordni ta' ffriżar. 

Or. it 

 

Emenda  231 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 

tagħmel talba motivata lill-awtorità 

emittenti biex jiġi limitat il-perjodu li 

għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. 

Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx ma' din 

il-limitazzjoni, hija għandha tinforma lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni b'dan billi 

tiddikjara r-raġunijiet tagħha. Jekk l-

awtorità emittenti ma tagħmilx dan fi 

żmien sitt ġimgħat mill-wasla tat-talba, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tneħħi l-ordni 

ta' ffriżar. 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 

tagħmel talba motivata, akkumpanjata 

minn evidenza relatata ma' dawn iċ-

ċirkostanzi, lill-awtorità emittenti biex jiġi 

limitat il-perjodu li għalih għandha tkun 

iffriżata l-proprjetà. Jekk l-awtorità 

emittenti ma taqbilx ma' din il-limitazzjoni, 

hija għandha tinforma lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni b'dan billi tiddikjara r-

raġunijiet tagħha. Jekk l-awtorità emittenti 

ma tagħmilx dan fi żmien sitt ġimgħat mill-

wasla tat-talba, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tista' tneħħi l-ordni ta' ffriżar. 

Or. en 

 

Emenda  232 

Maria Grapini 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 

tagħmel talba motivata lill-awtorità 

emittenti biex jiġi limitat il-perjodu li 

għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. 

Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx ma' din 

il-limitazzjoni, hija għandha tinforma lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni b'dan billi 

tiddikjara r-raġunijiet tagħha. Jekk l-

awtorità emittenti ma tagħmilx dan fi 

żmien sitt ġimgħat mill-wasla tat-talba, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tneħħi l-ordni 

ta' ffriżar. 

2. Wara li tikkonsulta mal-awtorità 

emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li 

tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' 

tagħmel talba motivata lill-awtorità 

emittenti biex jiġi limitat il-perjodu li 

għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. 

Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx ma' din 

il-limitazzjoni, hija għandha tinforma lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni b'dan billi 

tiddikjara r-raġunijiet tagħha. Jekk l-

awtorità emittenti ma tagħmilx dan fi 

żmien erba' ġimgħat mill-wasla tat-talba, l-

awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tneħħi l-ordni 

ta' ffriżar. 

Or. ro 

Emenda  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta teżisti l-impossibbiltà tal-eżekuzzjoni 

tal-ordni ta' ffriżar, minħabba li l-proprjetà 

li għandha tiġi ffriżata tkun diġà ġiet 

ikkonfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata mingħajr 

dewmien. 

Meta teżisti l-impossibbiltà tal-eżekuzzjoni 

tal-ordni ta' ffriżar, minħabba li l-proprjetà 

li għandha tiġi ffriżata tkun diġà ġiet 

ikkonfiskata, sparixxiet, ġiet distrutta jew 

ma tistax tinstab fil-post indikat fiċ-

ċertifikat jew minħabba li l-post fejn 

tinstab il-proprjetà ma ġiex indikat b'mod 

preċiż biżżejjed, anki wara konsultazzjoni 

mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti 

għandha tiġi nnotifikata fi żmien mhux 

aktar tard minn 3 ijiem ta' xogħol. 

Or. en 

 

Emenda  234 

Monica Macovei 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

jew ta' konfiska għandha tiġi regolata mil-

liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u l-awtoritajiet 

tiegħu għandu jkollhom il-kompetenza biss 

biex jiddeċiedu dwar il-proċeduri għal 

eżekuzzjoni u biex jiddeterminaw il-miżuri 

kollha li għandhom x'jaqsmu magħha. 

1. L-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar 

jew ta' konfiska għandha tiġi regolata mil-

liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u l-awtoritajiet 

tiegħu għandu jkollhom il-kompetenza biss 

biex jiddeċiedu dwar il-proċeduri għal 

eżekuzzjoni u biex jiddeterminaw il-miżuri 

kollha li għandhom x'jaqsmu magħha. L-

Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

meħtieġa biex ikunu jistgħu jiskopru u 

jintraċċaw il-proprjetà li għandha tiġi 

ffriżata u kkonfiskata anke wara 

kundanna definittiva għal reat kriminali 

jew wara proċedimenti biex tiġi applikata 

l-konfiska mhux ibbażata fuq kundanna 

sabiex jiżguraw l-eżekuzzjoni effettiva ta' 

ordni ta' konfiska, jekk tali ordni tkun 

inħarġet diġà. 

Or. en 

 

Emenda  235 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull Stat Membru jista' jaħtar, jekk 

ikun neċessarju minħabba l-

organizzazzjoni tas-sistema interna 

tiegħu, awtorità ċentrali waħda jew aktar 

responsabbli għat-trażmissjoni u r-

riċezzjoni amministrattivi tal-ordnijiet ta' 

ffriżar jew ta' konfiska u biex jassistu lill-

awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 

għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 

b'dan. 

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 

awtorità ċentrali waħda responsabbli biex 

tassisti lill-awtoritajiet kompetenti, 

jirreġistraw l-ordnijiet kollha ta' ffriżar u 

konfiska trażmessi u rċevuti fuq il-livell 

nazzjonali u jissimplifikaw it-trażmissjoni 

u r-riċezzjoni tal-ordnijiet ta' ffriżar u ta' 

konfiska. L-Istati Membri għandhom 

jinformaw lill-Kummissjoni b'dan. 

Or. en 



 

AM\1138070MT.docx 93/112 PE612.375v01-00 

 MT 

Ġustifikazzjoni 

Kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu awtorità ċentrali waħda identifikata b'mod ċar 

responsabbli biex tassisti lill-awtoritajiet kompetenti, jirreġistraw l-ordnijiet kollha trażmessi 

u rċevuti fuq il-livell nazzjonali u jgħinu biex jagħmlu t-trażmissjoni u r-riċezzjoni tal-

ordnijiet aktar effiċjenti. 

 

Emenda  236 

Monica Macovei 

 

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 malajr ma' xulxin, bi 

kwalunkwe mezz xieraq, sabiex jassiguraw 

l-applikazzjoni effiċjenti ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  237 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-komunikazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk maħsuba biex jindirizzaw 

diffikultajiet li jikkonċernaw it-

trażmissjoni jew l-awtentiċità ta' 

kwalunkwe dokument meħtieġ għall-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska, għandhom jitwettqu permezz ta' 

kuntatt dirett bejn l-Istat emittenti u l-

awtorità ta' eżekuzzjoni involuta jew, meta 

l-Istat Membru jkun ħatar awtorità 
ċentrali skont l-Artikolu 27(2), bl-

involviment ta' din l-awtorità ċentrali. 

2. Il-komunikazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk maħsuba biex jindirizzaw 

diffikultajiet li jikkonċernaw it-

trażmissjoni jew l-awtentiċità ta' 

kwalunkwe dokument meħtieġ għall-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska, għandhom jitwettqu permezz ta' 

kuntatt dirett bejn l-Istat emittenti u l-

awtorità ta' eżekuzzjoni involuta u bl-

involviment tal-awtorità ċentrali skont l-

Artikolu 27(2). 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-awtorità ċentrali stabbilita f'kull Stat Membru jenħtieġ li tkun involuta f'komunikazzjonijiet 

bejn l-awtoritajiet kompetenti, sabiex tagħmel il-proċeduri aktar effiċjenti. 

 

Emenda  238 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jinkludu l-

interessi tal-vittmi, l-involviment ta' assi 

ffriżati, id-dati rispettivi tal-ordnijiet u d-

dati ta' trażmissjoni tagħhom u l-gravità 

relattiva u l-post tar-reat. 

Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jinkludu l-

interessi tal-vittmi, l-involviment ta' assi 

ffriżati, id-dati rispettivi tal-ordnijiet u d-

dati ta' trażmissjoni tagħhom u l-gravità 

relattiva u l-post tar-reat, filwaqt li jitqies li 

f'każijiet ta' korruzzjoni, ħasil tal-flus 

massiv jew frodi sostanzjali, il-vittmi 

huma komunitajiet kbar u pajjiżi sħaħ. 

Or. en 

 

Emenda  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni permezz ta' kwalunkwe mezz 

li jħalli rekord bil-miktub, dwar 

kwalunkwe deċiżjoni jew miżura li bħala 

riżultat tagħha l-ordni tieqaf milli tkun 

tista' tiġi infurzata jew tiġi rtirata għal 

kwalunkwe raġuni oħra. 

L-awtorità emittenti għandha tinforma 

b'mod immedjat jew fi żmien mhux aktar 

tard minn 48 siegħa ta' xogħol, lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, dwar kwalunkwe deċiżjoni jew 

miżura li bħala riżultat tagħha l-ordni 

tieqaf milli tkun tista' tiġi infurzata jew tiġi 

rtirata għal kwalunkwe raġuni oħra. 

Or. en 
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Emenda  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istat ta' eżekuzzjoni għandu jtemm l-

eżekuzzjoni tal-ordni malli jiġi infurmat 

mill-awtorità emittenti b'din id-deċiżjoni 

jew miżura. 

L-Istat ta' eżekuzzjoni għandu jtemm l-

eżekuzzjoni tal-ordni malli jiġi infurmat 

mill-awtorità emittenti b'din id-deċiżjoni 

jew miżura u jibgħat konferma lill-Istat 

emittenti b'mod f'waqtu permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub. 

Or. it 

 

Emenda  241 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jekk l-ammont miksub mill-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska huwa 

daqs jew inqas minn EUR 10 000, l-

ammont għandu jmur għand l-Istat ta' 

eżekuzzjoni; 

(a) jekk l-ammont miksub mill-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska huwa 

daqs jew inqas minn EUR 10 000, 50 % 

tal-ammont għandu jmur għand l-Istat ta' 

eżekuzzjoni, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż 

tal-eżekuzzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  242 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(b) jekk l-ammont miksub mill-

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska jkun ta' 

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 jkun ta' 

aktar minn EUR 10 000, 80 % tal-ammont 

għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni lill-Istat emittenti, filwaqt li 

jiġi żgurat li l-20 % li jifdal ikopru l-

ispejjeż tal-eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  243 

Eva Joly 

 

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 jkun ta' 

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, EUR 10 000 

għandu jmur għand l-Istat ta' eżekuzzjoni 

u l-bqija tal-ammont għandu jiġi ttrasferit 

mill-Istat ta' eżekuzzjoni lill-Istat emittenti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li għal assi kkonfiskati ta' aktar minn EUR 10 000, l-Istat li 

joħroġ l-ordni ta' konfiska u l-Istat ta' eżekuzzjoni tagħha għandhom jaqsmu r-rikavat 50/50, 

filwaqt li m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dan (għajr li jingħata inċentiv lill-Istat ta' 

eżekuzzjoni). Aħna nissuġġerixxu approċċ differenti: l-ispejjeż tal-konfiska tal-proprjetà 

jenħtieġ li jitnaqqsu (biex l-Istat ta' eżekuzzjoni jkopri l-ispejjeż tiegħu) imma l-bqija tal-

proprjetà jenħtieġ li tingħata lura lill-Istat li ħareġ l-ordni ta' konfiska. 

 

Emenda  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jekk l-ammont miksub mill- (b) jekk l-ammont miksub mill-
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eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska jkun ta' 

aktar minn EUR 10 000, 50 % tal-ammont 

għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni lill-Istat emittenti. 

eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska jkun ta' 

aktar minn EUR 10 000, l-ammont għandu 

jiġi ttrasferit kif ġej, 30 % lill-Istat ta' 

eżekuzzjoni u 70 % lill-Istat emittenti. 

Or. en 

 

Emenda  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

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 jkun ta' 

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 jkun ta' 

aktar minn EUR 10 000, 70 % tal-ammont 

għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' 

eżekuzzjoni lill-Istat emittenti. 

Or. it 

 

Emenda  246 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta awtorità ġudizzjarja tal-Istat 

emittenti tkun ħarġet deċiżjoni għall-

kumpens jew għar-restituzzjoni tal-vittma, 

is-somma korrispondenti, sakemm ma 

teċċedix is-somma kkonfiskata, għandha 

tmur għand l-Istat emittenti għall-iskopijiet 

ta' kumpens jew ta' restituzzjoni tal-vittma. 

Kwalunkwe proprjetà li jkun fadal għandha 

tiġi allokata skont il-paragrafu 2. 

3. Meta awtorità ġudizzjarja tal-Istat 

emittenti tkun ħarġet deċiżjoni għall-

kumpens jew għar-restituzzjoni tal-vittma, 

is-somma korrispondenti, sakemm ma 

teċċedix is-somma kkonfiskata, għandha 

tmur għand l-Istat emittenti għall-iskopijiet 

ta' kumpens jew ta' restituzzjoni tal-vittma. 

Kull Stat jiżgura l-effikaċja tal-eżerċizzju 

tad-dritt li jintalab kumpens f'każijiet fejn 

il-Gvern jew uffiċjali oħra kienu involuti 

fit-twettiq tar-reat. Id-dritt ta' restituzzjoni 

jenħtieġ li jiġi eżerċitat fil-ġurisdizzjoni 

fejn ikunu ġew trasferiti l-fondi misruqa. 
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Jekk l-awtoritajiet intitolati li jintervjenu 

bħala parti ċivili ħadu vantaġġ mit-twettiq 

tar-reat, id-drittijiet għar-restituzzjoni 

jenħtieġ li jiġu eżerċitati f'isem il-vittmi 

minn assoċjazzjoni jew organizzazzjoni 

mhux governattiva maħtura. Kwalunkwe 

proprjetà li jkun fadal għandha tiġi allokata 

skont il-paragrafu 2. 

Or. en 

 

Emenda  247 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta awtorità ġudizzjarja tal-Istat 

emittenti tkun ħarġet deċiżjoni għall-

kumpens jew għar-restituzzjoni tal-vittma, 

is-somma korrispondenti, sakemm ma 

teċċedix is-somma kkonfiskata, għandha 

tmur għand l-Istat emittenti għall-iskopijiet 

ta' kumpens jew ta' restituzzjoni tal-vittma. 

Kwalunkwe proprjetà li jkun fadal għandha 

tiġi allokata skont il-paragrafu 2. 

3. Meta awtorità ġudizzjarja tal-Istat 

emittenti tkun ħarġet deċiżjoni għall-

kumpens jew għar-restituzzjoni tal-vittma, 

is-somma korrispondenti, sakemm ma 

teċċedix is-somma kkonfiskata, għandha 

tmur għand l-Istat emittenti, biss għall-

iskopijiet ta' kumpens jew ta' restituzzjoni 

tal-vittma. Kwalunkwe proprjetà li jkun 

fadal għandha tiġi allokata skont il-

paragrafu 2. 

Or. en 

 

Emenda  248 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Kull Stat Membru għandu jieħu l-

miżuri meħtieġa, b'mod partikolari 

permezz tal-ħolqien ta' uffiċċju nazzjonali 

ċentralizzat jew l-ekwivalenti, sabiex 



 

AM\1138070MT.docx 99/112 PE612.375v01-00 

 MT 

jiżgura ġestjoni adegwata tal-proprjetà 

ffriżata fid-dawl tal-possibbiltà ta' 

konfiska ulterjuri u tal-proprjetà 

konfiskata. Din il-proprjetà għandha tkun 

allokata bħala kwistjoni ta' prijorità 

għall-kumpens tal-vittmi, tal-familji tal-

vittmi, u tan-negozji li huma vittmi ta' 

kriminalità organizzata u għal proġetti ta' 

interess pubbliku u ta' utilità soċjali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shadow rapportuer taqbel mar-rapporteur li: "Huwa importanti li ssir promozzjoni fl-Istati 

Membri ta' ġestjoni ottimali tal-proprjetà ffriżata jew ikkonfiskata u tal-użu mill-ġdid tagħha 

għal finijiet soċjali, għal finijiet ta' kumpens tal-vittmi, tal-familji tal-vittmi u tal-impriżi li 

jkunu sfaw vittmi tal-kriminalità organizzata jew għall-fini tal-ġlieda kontra din il-kriminalità 

organizzata." 

 

Emenda  249 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Il-proprjetà ffriżata li ma tiġix 

sussegwentement ikkonfiskata għandha 

tintradd lura immedjatament. Il-

kundizzjonijiet jew regoli ta' proċedura li 

skonthom tali proprjetà tintradd lura 

għandhom jiġu stabbiliti mil-liġi 

nazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  250 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Il-proprjetà tista' tintuża għall-

interess pubbliku jew għal skopijiet soċjali 

fl-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġijiet 

tagħha, soġġett għall-qbil tal-Istat 

emittenti. 

(c) Il-proprjetà tista' tintuża għall-

interess pubbliku jew għal skopijiet soċjali 

fl-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġijiet 

tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Kull Stat Membru jadotta l-miżuri 

meħtieġa, b'mod partikolari bl-

istabbiliment ta' fond nazzjonali, sabiex 

jiġi garantit kumpens adegwat lill-familji 

tal-uffiċjali tal-pulizija u tal-uffiċjali 

pubbliċi li tilfu ħajjithom huma u jwettqu 

d-dover tagħhom, u lill-uffiċjali tal-

pulizija jew lill-uffiċjali pubbliċi li ġarrbu 

diżabilità permanenti huma u jwettqu d-

dover tagħhom. Kull Stat Membru 

għandu jiżgura li parti mill-proprjetà 

kkonfiskata tiġi allokata għal dan il-fond. 

Or. it 

 

Emenda  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-Istati Membri jittrasferixxu parti 

mid-dħul li jiġi mill-konfiska tal-proprjetà 

lill-bilanċ tal-Unjoni, sabiex jiġu 
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ffinanzjati l-attivitajiet tal-Europol u taċ-

Ċentru Ewropej għall-Ġlieda Kontra t-

Terroriżmu. 

Or. it 

 

Emenda  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 4c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4c. Kull Stat Membru għandu jadotta 

l-miżuri meħtieġa sabiex jistabbilixxi 

uffiċċju nazzjonali kompetenti għall-

ġestjoni tal-proprjetà ffriżata u ġestjoni 

adegwata tal-proprjetà ffriżata fid-dawl 

tal-possibbiltà ta' konfiska ulterjuri. Il-

proprjetà kkonfiskata tiġi assenjata lill-

komunitajiet lokali li jkunu ntlaqtu 

direttament mill-attivitajiet illeċiti tal-

organizzazzjoni kriminali jew minn atti 

terroristiċi, skont il-prijorità. Tali 

proprjetà għandha tintuża għal skopijiet 

ta' interess pubbliku jew ta' utilità soċjali 

b'mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Istat 

tagħha. 

Or. it 

 

Emenda  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-awtorità emittenti għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni msemmija fil-

paragrafi 3 u 4(d) lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni. Jekk proċedura biex tiġi 

5. L-awtorità emittenti għandha 

tikkomunika d-deċiżjoni msemmija fil-

paragrafi 3 u 4(d) lill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni permezz ta' kwalunkwe mezz 
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kumpensata jew restitwita vittma hija 

pendenti fl-Istat emittenti, l-Istat ta' 

eżekuzzjoni għandu jżomm id-

dispożizzjoni tal-proprjetà kkonfiskata 

sakemm id-deċiżjoni tiġi kkomunikata lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni. 

li jħalli rekord bil-miktub. Jekk proċedura 

biex tiġi kumpensata jew restitwita vittma 

hija pendenti fl-Istat emittenti, l-Istat ta' 

eżekuzzjoni għandu jżomm id-

dispożizzjoni tal-proprjetà kkonfiskata 

sakemm id-deċiżjoni tiġi kkomunikata lill-

awtorità ta' eżekuzzjoni. 

Or. it 

 

Emenda  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn l-Istat ta' eżekuzzjoni kellu 

spejjeż li jikkunsidra kbar jew 

eċċezzjonali, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tista' tipproponi lill-awtorità emittenti li l-

ispejjeż jinqasmu. L-awtorità emittenti 

għandha tikkunsidra kwalunkwe proposta 

bħal din abbażi ta' speċifikazzjonijiet 

dettaljati mogħtija mill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni. 

2. Fejn l-Istat ta' eżekuzzjoni kellu 

spejjeż li jikkunsidra kbar jew 

eċċezzjonali, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 

tista' tipproponi lill-awtorità emittenti li l-

ispejjeż jinqasmu. L-awtorità emittenti 

għandha tikkunsidra kwalunkwe proposta 

bħal din abbażi ta' speċifikazzjonijiet 

dettaljati mogħtija mill-awtorità ta' 

eżekuzzjoni u tinforma, permezz ta' 

kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-

miktub, lill-awtorità ta' eżekuzzjoni dwar 

il-konklużjonijiet tagħha. 

Or. it 

Emenda  256 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 32a 

 Salvagwardji 

 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
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persuni affettwati mill-miżuri previsti 

skont dan ir-Regolament ikollhom id-dritt 

għal rimedju effettiv u proċess ġust sabiex 

jitħarsu d-drittijiet tagħhom. 

 2. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-

persuna li l-proprjetà tagħha tkun ġiet 

affettwata tikkontesta l-ordni ta' ffriżar 

quddiem qorti, f'konformità mal-

proċeduri stipulati fil-liġi nazzjonali. 

 3. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iskadenzi għat-tfittxija ta' 

rimedju legali jkunu l-istess bħal dawk 

previsti f'kawżi domestiċi simili u li jiġu 

applikati b'mod li jiggarantixxi l-

possibbiltà tal-eżerċizzju effettiv ta' dawn 

ir-rimedji legali għall-partijiet 

kkonċernati. 

 4. Mingħajr preġudizzju għad-

Direttiva 2012/13/UE d-

Direttiva 2013/48/UE, il-persuni li l-

proprjetà tagħhom tkun ġiet affettwata 

minn ordni ta' konfiska jew minn ordni 

ta' ffriżar għandu jkollhom id-dritt ta' 

aċċess għal avukat matul il-proċedimenti 

ta' konfiska relatati mal-istabbiliment tar-

rikavat u l-mezzi strumentali sabiex 

iħarsu d-drittijiet tagħhom. Il-persuni 

kkonċernati għandhom jiġu infurmati 

b'dak id-dritt. 

 5. Fil-qafas tar-rimedji msemmija fil-

paragrafu 2, il-persuna affettwata għandu 

jkollha l-possibbiltà effettiva li tikkontesta 

ċ-ċirkostanzi tal-każ, inklużi l-fatti 

speċifiċi u l-evidenza disponibbli li abbażi 

tagħhom il-proprjetà inkwistjoni titqies 

bħala proprjetà rikavata minn attivitajiet 

kriminali. 

 6. Il-persuni terzi għandhom ikunu 

intitolati jitolbu t-titolu tas-sjieda jew 

drittijiet ta' proprjetà oħrajn. 

 8. Meta, b'konsegwenza ta' reat 

kriminali, il-vittmi jagħmlu talbiet kontra 

l-persuna li tkun soġġetta għal miżura ta' 

konfiska prevista skont din ir-
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Regolament, l-Istati Membri għandhom 

jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 

l-miżura ta' konfiska ma żżommx lil dawk 

il-vittmi milli jitolbu kumpens għat-talbiet 

tagħhom. 

 9. L-awtorità emittenti u l-awtorità 

ta' eżekuzzjoni għandhom jinfurmaw lil 

xulxin dwar ir-rimedji legali mitluba 

kontra l-ħruġ, ir-rikonoxximent jew l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shadow rapportuer taqbel mar-rapporteur li: "id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament 

jenħtieġ li jiġu allinjati mad-Direttiva 2014/42/UE u li jiġu ċċarati u msaħħa d-

dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet u l-garanziji proċedurali" 

 

Emenda  257 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kwalunkwe parti interessata, 

inklużi partijiet terzi bona fide, għandu 

jkollha rimedji legali, inkluż dawk previsti 

fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2014/42/UE, 

kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' 

ordni skont l-Artikoli 8 u 17, sabiex jiġu 

ppreservati d-drittijiet tagħha. Ir-rimedju 

legali għandu jitressaq quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġi nazzjonali 

tiegħu. L-azzjoni jista' jkollha effett ta' 

sospiża taħt il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni. 

1. Kwalunkwe parti interessata, 

inklużi partijiet terzi bona fide, għandu 

jkollha rimedji legali, inkluż dawk previsti 

fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2014/42/UE, 

kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' 

ordni skont l-Artikoli 8 u 17, sabiex jiġu 

ppreservati d-drittijiet tagħha. Ir-rimedju 

legali kontra r-rikonoxximent u l-

eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar/konfiska 
għandu jitressaq quddiem qorti fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni skont il-liġi nazzjonali tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  258 

Barbara Spinelli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  259 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. L-Istat emittenti biss 

jista' jieħu deċiżjoni dwar l-

applikazzjonijiet għal reviżjoni ta' ordni 

ta' konfiska. Il-prinċipju res judicata tad-

deċiżjoni finali m'għandux jinkiser la fl-

Istat emittenti u lanqas fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni f'każijiet fejn tingħata l-

applikazzjoni għal reviżjoni tal-ordni ta' 

konfiska. 

Or. en 

 

Emenda  260 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 
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tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni, ħlief f'każijiet ta' 

ordni maħruġa mingħajr kundanna finali 

fil-qafas tal-proċedimenti kriminali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ordnijiet mhux ibbażati fuq kundanna jistgħu jmorru kontra l-preżunzjoni ta' innoċenza, 

għaliex jieħdu l-proprjetà mingħand iċ-ċittadini li ma jkunux ġew ikkundannati b'reat 

kriminali. Il-persuna milquta jenħtieġ li tkun tista' tressaq azzjoni fl-Istat ta' eżekuzzjoni fuq 

il-bażi tar-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-ordni jekk l-ordni ma tkunx ibbażata fuq 

kundanna minn qabel. 

 

Emenda  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-

garanziji u d-drittijiet fundamentali fis-

seħħ fl-Istat Membru ta' eżekuzzjoni, ir-

raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-ordni ta' 

ffriżar jew ta' konfiska m'għandhomx jiġu 

kkontestati quddiem qorti fl-Istat ta' 

eżekuzzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jiena nappoġġja l-emenda introdotta mir-rapporteur li tirriproduċi t-test adottat fid-

Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali ("id-

Direttiva tal-OIE"), li tagħha jiena kont ir-rapporteur. L-objettiv imsemmi jirrinfurza l-

prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-

kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, li jenħtieġ li jintuża bħala mudell għal strumenti 

ta' rikonoxximent reċiproku tal-futur. 

 

Emenda  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska ma 

jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-

Istat ta' eżekuzzjoni. 

2. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ 

tal-ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska jistgħu 

jiġu kkontestati biss f'azzjoni mressqa 

quddiem l-Istat emittenti, mingħajr 

preġudizzju għall-garanziji tad-drittijiet 

fundamentali fl-Istat ta' eżekuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  263 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fuq il-bażi tar-raġunijiet sostantivi 

għall-ħruġ tal-ordni ta' ffriżar jew ta' 

konfiska użati mill-Qrati fid-deċiżjonijiet 

finali, l-applikazzjoni għal reviżjoni 

għandha tiġi rrifjutata bħala 

inammissibbli. 

Or. en 

 

Emenda  264 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiġbru u 

jżommu b'mod regolari statistika 

komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti. L-

istatistika miġbura għandha tintbagħat lill-

Kummissjoni kull sena u għandha tinkludi, 

L-Istati Membri għandhom jiġbru u 

jżommu b'mod regolari statistika 

komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti u 

mill-awtorità ċentrali skont l-

Artikolu 27(2). L-istatistika miġbura 
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flimkien ma' dawk previsti fl-Artikolu 

11(2) tad-Direttiva 2014/42/UE: 

għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull 

sitt xhur u għandha tinkludi, flimkien ma' 

dawk previsti fl-Artikolu 11(2) tad-

Direttiva 2014/42/UE: 

Or. en 

 

Emenda  265 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 

annwali lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew b'kumpilazzjoni tal-

istatistika rċevuta u akkumpanjat minn 

analiżi komparattiva. 

Or. en 

 

Emenda  266 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Klawżola ta' reviżjoni Klawżola ta' rapportar u ta' reviżjoni 

Or. en 

 

Emenda  267 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard minn [ħames snin mid-

data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament], il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ, ir-

rapport għandu jkun akkumpanjat minn 

proposti għal adattament ta' dan ir-

Regolament. 

Mhux aktar tard minn [tliet snin mid-data 

tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], u 

kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-

Kummissjoni għandha tippreżenta lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 

fost l-oħrajn, l-elementi li ġejjin: 

 (a) ħarsa ġenerali lejn l-istatistika 

pprovduta mill-Istati Membri skont l-

Artikolu 35; u  

 (b)  valutazzjoni tal-impatt possibbli ta' 

ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska 

transfruntiera fuq id-drittijiet u l-

libertajiet fundamentali u fuq l-istat tad-

dritt. 

 Jekk ikun meħtieġ, ir-rapport għandu 

jkun akkumpanjat minn proposti għal 

adattament ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni jenħtieġ li b'mod regolari tirrapporta dwar l-istatistika u dwar l-impatt 

possibbli fuq id-drittijiet fundamentali, sabiex tippreżenta reviżjoni ta' dan ir-Regolament jekk 

meħtieġ. 

 

Emenda  268 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – taqsima 8 – punt 3 – punt □ 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

□ frodi u reati kriminali relatati ma' 

frodi kif definiti fid-Direttiva 2017/xxx/EU 

dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-

liġi kriminali 

□ frodi u reati kriminali relatati ma' 

frodi kif definiti fid-Direttiva 2017/xxx/EU 

dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-

liġi kriminali, inkluż frodi tat-taxxa u 
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evażjoni tat-taxxa; 

Or. en 

 

Emenda  269 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – taqsima 8 – punt 3 – punt □ 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

□ ħasil ta' flus ta' rikavat minn attività 

kriminali 

□ ħasil ta' flus ta' rikavat minn attività 

kriminali, inkluż l-awtoriċiklaġġ; 

Or. en 

 

Emenda  270 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – taqsima 8 – punt 3 – punt □ 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

□ kriminalità relatata mal-

informatika 

□ ċiberkriminalità u r-reati l-oħra 

kollha relatati mal-informatika; 

Or. en 

 

Emenda  271 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – taqsima 8 – punt 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Ir-reat li għalih inħareġ l-ordni ta' 

konfiska huwa punibbli fl-Istat emittenti 

b'sentenza ta' kustodja jew ordni ta' 

detenzjoni ta' massimu ta' mill-anqas 
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sentejn kif definit mil-liġi tal-Istat 

emittenti u inkluż fil-lista ta' reati li tinsab 

hawn taħt? (jekk jogħġbok immarka l-

kaxxa rilevanti) 

 □ frodi tat-taxxa, frodi tat-taxxa 

aggravata u evażjoni tat-taxxa; 

Or. en 

 

Emenda  272 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – taqsima 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn awtorità ċentrali ġiet mogħtija r-

responsabbiltà għat-trasmissjoni 

amministrattiva u r-riċeviment ta' ordnijiet 

ta' konfiska fl-Istat emittenti: 

L-awtorità ċentrali responsabbli biex 

tassisti lill-awtoritajiet kompetenti, 

jirreġistraw l-ordnijiet kollha ta' konfiska 

trażmessi u rċevuti fuq il-livell nazzjonali 

u jissimplifikaw it-trażmissjoni u r-

riċeviment ta' ordnijiet ta' konfiska skont l-

Artikolu 27(2): 

Or. en 

 

Emenda  273 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – taqsima 9 – punt 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Ir-reat li għalih inħareġ l-ordni ta' 

ffriżar huwa punibbli fl-Istat emittenti 

b'sentenza ta' kustodja jew ordni ta' 

detenzjoni ta' massimu ta' mill-anqas 

sentejn kif definit mil-liġi tal-Istat 

emittenti u inkluż fil-lista ta' reati li tinsab 

hawn taħt? (jekk jogħġbok immarka l-

kaxxa rilevanti) 
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 □ frodi tat-taxxa, frodi tat-taxxa 

aggravata u evażjoni tat-taxxa; 

Or. en 

 

Emenda  274 

Eva Joly 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – taqsima 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn awtorità ċentrali ġiet mogħtija r-

responsabbiltà għat-trasmissjoni 

amministrattiva u r-riċeviment ta' ordnijiet 

ta' ffriżar fl-Istat emittenti: 

L-awtorità ċentrali responsabbli biex 

tassisti lill-awtoritajiet kompetenti, 

jirreġistraw l-ordnijiet kollha ta' ffriżar 

trażmessi u rċevuti fuq il-livell nazzjonali 

u jissimplifikaw it-trażmissjoni u r-

riċeviment ta' ordnijiet ta' ffriżar skont l-

Artikolu 27(2): 

Or. en 

 


