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KUNSILL TA' (OR. en)

ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA
Suġġett: Inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-Ħsieb ta' l-adozzjoni ta' 

Att tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal ta' l-Europol
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1 ĠU C 316, 27.11.1995, p.2. Konvenzjoni kif emendata l-aħħar bil-Protokoll tas-27 ta' 
Novembru 2003 (ĠU C, 6.1.2004, p. 1).

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA BIL-ĦSIEB

TA' L-ADOZZJONI TA' ATT TAL-KUNSILL LI JEMENDA

R-REGOLAMENTI TAL-PERSUNAL TA' L-EUROPOL

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Pulizija Ewropew (Konvenzjoni 

ta' l-Europol)1, u partikolarment l-Artikolu 30 (3) tagħha,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija ,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' l-Europol ,
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2 ĠU C 26, 30.1.1999, p.23. Att kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' 
Ottubru 2005 (ĠU C, 259, 19.10.2005, p. 1).

Billi:

(1) Huwa mixtieq li jiġu emendati r-Regolamenti tal-Persunal applikabbli għall-persunal ta' l-

Europol, kif stabbilit fl-Att tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 19982 ("Regolamenti tal-Persunal", 

sabiex ikun previst perijodu massimu ta' servizz ta' disa' snin taħt żewġ kuntratti ta' terminu 

fiss għall-persunal kollu,

(2) Barra minn hekk huwa wkoll mixtieq li jiġu emendati r-Regolamenti tal-Persunal sabiex ikunu 

regolati r-relazzjonijiet ta' impjieg tal-Kontrollur Finanzjarju, ta' l-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i) u tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, u r-

relazzjonijiet ta' impjieg tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv ta' l-Europol u tal-persunal li 

jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv,

(3) Hu f'idejn il-Kunsill, b'mod unanimu, li jistabbilixxi l-arranġamenti ddettaljati applikabbli għall-

impjegati ta' l-Europol, u jagħmel l-emendi sussegwenti,

ADOTTA DAN L-ATT:
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Artikolu 1

Ir-Regolamenti tal-Persunal huma b' dan emendati kif ġej:

1. Ma' l-Artikolu 1 għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

''3. Ir-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw ukoll għall-Kontrollur Finanzjarju u 

l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) ta' l-Europol u għall-persunal li jaħdem għall-

Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, mingħajr preġudizzju għall-Konvenzjoni ta' l-

Europol jew ir-Regolament Finanzjarju ta' l-Europol u sakemm mhux previst mod ie

ħor fl-Appendiċi 10, li jistabbilixxi disposizzjonijiet speċjali dwar il-Kontrollur 

Finanzjarju, l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) u l-persunal li jaħdem għall-Uffiċ

ċju tal-Kontrollur Finanzjarju.

4. Ir-Regolamenti tal-Persunal għandhom japplikaw ukoll għas-Segratarju tal-Bord 

Amministrattiv ta' l-Europol u sakemm mhux previst mod ieħor fl-Appendiċi 11, li 

jistabbilixxi disposizzjonijiet speċjali dwar is-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u l-

persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv.'';
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2. L-Artikolu 6 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

''Artikolu 6

Il-persunal kollu ta' l-Europol, kemm jekk hu reklutat għall-kariga li tista' timtela' biss minn 

persunal ingaġġat minn awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 2(4) tal-Konvenzjoni 

ta' l-Europol kif ukoll reklutat għal kariga li mhix soġġetta għal dik ir-restrizzjoni, għandu 

inizjalment jiġi ingaġġat għal perijodu fiss ta' bejn sena u ħames snin.

L-ewwel kuntratti jistgħu jiġu mġedda. Bħala total, it-tul ta' żmien ta' kuntratti ta' terminu 

fiss, inklużi kwalunkwe perijodu ta' tiġdid, m' għandux ikun aktar minn disa' snin.

Huwa biss il-persunal reklutat għal kariga mhux ristretta għall-persunal reklutat mill- 

awtoritajiet kompetenti imsemmija fl-Artikolu 2(4) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol li jista' 

jkun ingaġġat għal perijodu indefinit wara li jkun serva żewġ kuntratti għal perijodu fiss 

f'livell sodisfaċenti għoli b'mod konsistenti għal perijodu minimu ta' servizz ta' sitt snin.

Il-Bord Amministrattiv ta' l-Europol għandu jagħti l-kunsens tiegħu fuq bażi annwali sa fejn 

id-Direttur ta' l-Europol għandu l-intenzjoni li jagħti kuntratti għal żmien indefinit. Il-Bord 

Amministrattiv jista' jagħmel limiti fuq in-numru totali ta' tali kuntratti li jiġu mogħtija.'';
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3. L-Artikolu 95 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

''Artikolu 95

Impjieg, kemm jekk għal perijodu fiss kif ukoll indefinit, jista' jiġi tterminat mill-Europol 

mingħajr avviż:

(a) matul jew fit-tmiem tal-perijodu ta’ prova skond l-Artikolu 26;

(b) jekk l-uffiċjal ma jibqax jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Artikolu 24(2)(a) u (d); madankollu, 

jekk l-uffiċjal ma jibqax jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Artikolu 24(2)(d), il-kuntratt tiegħu 

jista' jiġi tterminat biss skond l-Artikolu 65;

(ċ) jekk jiġi tterminat il-perijodu ta' l-issekondament, leave speċjali jew is-sejbien ta' 

iimpjieg ġdid temporanju miftiehem mill-awtorita' kompetenti filkaż ta' uffiċjal li 

jokkupa kariga li tista' tkun mimlija biss minn persunal ingaġġat mill-awtoritajiet 

kompetenti msemmija fl-Artikolu 2(4) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol;

(d) jekk l-uffiċjal ma jistax jerġa' jassumi d-doveri tiegħu fit-tmiem ta’ perijodu ta’ leave

ta' mard imħallas kif previst fl-Artikolu 38. F’tali każijiet, l-uffiċjal għandu jirċievi 

allowance li hu daqs is-salarju bażiku tiegħu, flimkien ma’ sussidji għall-familja bir-

rata ta’ jumejn għal kull xahar ta’ servizz komplut.'';

4. L-Artikolu 3(3) ta' l-Appendiċi 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

''3. Mingħajr preġudizzju għall-perijodi massimi ta' servizz previsti fl-Artikolu 6 tar-

Regolamenti tal-Persunal, għall-postijiet vakanti kollha, għandhom jiġu kkunsidrati 

applikazzjonijiet kemm interni kif ukoll esterni.'';
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5. Wara l-Appendiċi 9 għandu jiġi miżjud l-Appendiċi li ġej:

''APPENDIĊI 10

Disposizzjonijiet speċjali dwar il-Kontrollur Finanzjarju,

l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) u l-persunal li jaħdem 

għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju

KAPITOLU 1

FUNZJONI U DOVERI

Artikolu 1

1. Il-Kontrollur Finanzjarju għandu jkun responsabbli għal u jwettaq il-kompiti mogħtija 

lilu mill-Konvenzjoni ta' l-Europol u mir-Regolament Finanzjarju ta' l-Europol, u l-

kompiti l-oħra kollha mogħtija lill-Kontrollur Finanzjarju mill-Bord Amministrattiv.

2. Skond l-Artikolu 20 tar-Regolament Finanzjarju ta' l-Europol, fit-twettiq tad-doveri 

tiegħu, il-Kontrollur Finanzjarju għandu jagħti kont biss lill-Bord Amministrattiv u g

ħandu jkun responsabbli lejh għat-twettiq tagħhom.

3. L-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandhom ikunu responsabbli għal u 

jwettqu l-kompiti mogħtija lilhom mill-Konvenzjoni ta' l-Europol u mir-Regolament 

Finanzjarju ta' l-Europol, u l-kompiti l-oħra kollha mogħtija lilhom mill-Kontrollur 

Finanzjarju.
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4. Fit-twettiq tad-doveri tagħhom, l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) u 

kwalunkwe persunal addizzjonali li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju g

ħandhom jagħtu kont biss lejn lill-Bord Amministrattiv u għandhom ikunu 

responsabbli lejh għat-twettiq tagħhom.

5. Il-Kontrollur Finanzjarju u wieħed jew iktar mill-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i) għandhom ikunu maħtura skond l-Artikolu 35(7) tal-Konvenzjoni ta' l-

Europol u skond ir-regoli ulterjuri mniżżla f'dan l-Appendiċi.

Artikolu 2

1. Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan l-Appendiċi, fejn ir-Regolamenti tal-

Persunal jipprevedu għall-eżerċizzju ta' awtorità jew kontroll mid-Direttur fuq membri 

tal-persunal ta' l-Europol, tali disposizzjoni għandha tinqra, fir-rigward tal-Kontrollur 

Finanzjarju, l-Assistent(i) Kontrollur)i) Finanzjarju(i) u persunal addizzjonali li jaħdem 

għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, bħala li tirreferi għall-President tal-Bord 

Amministrattiv.

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond dan l-Appendiċi mill-Bord Amministrattiv jew 

mill-President tal-Bord Amministrattiv li teħtieġ implimentazzjoni legali għandha tkun 

formalizzata mid-Direttur, li jaġixxi bħala rappreżentant legali ta' l-Europol skond l-

Artikolu 29(5) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol.
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KAPITOLU 2

ELIĠIBBILTÀ U PROĊEDURI TA' GĦAŻLA

Artikolu 3

Skond l-Artikolu 35(7) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol u l-Artikolu 20 tar-Regolament 

Finanzjarju ta' l-Europol, il-Kontrollur Finanzjarju u l-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i) għandhom ikunu magħżula minn wieħed mill-korpi uffiċjali ta' verifika ta' wie

ħed mill-Istati Membri.

Artikolu 4

Ir-reklutaġġ għall-kariga ta' Kontrollur Finanzjarju għandu jsir skond l-Artikolu 35(7) tal-

Konvenzjoni ta' l-Europol u l-Kapitolu 3 u l-Appendiċi 2 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġ

ġett għad-disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) għandu jkun stabbilit mill-President tal-Bord Amministrattiv Bord ta' l-Għażla, li g

ħandu jkun kompost mir-rappreżentanti ta' tliet Stati Membri, inkluża l-Presidenza, l-o

ħrajn ikunu determinati permezz ta' tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv; dawn it-

tliet membri għandhom jaħtru wieħed minnhom bħala President tal-Bord ta' l-Għażla;

(b) ir-reklam għandu jiġi mfassal mill-Bord Amministrattiv;
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(ċ) il-Kap tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani għandu jaġixxi ta' Segretarju tal-Bord ta' l-Għa

żla u għandu jipprovdi appoġġ amministrattiv kif meħtieġ; huwa m'għandux ikollu vot 

fil-proċedura ta' l-għażla, lanqas ma għandu jeżerċita kwalunkwe influwenza oħra fuq 

l-eżitu tal-proċedura.

(d) it-test(ijiet), jekk ikun hemm, għandhom jiġu mħejja esklussivament mill-membri tal-

Bord ta' l-Għażla, li jistgħu jiddeċiedu kontra l-bżonn ta' test(ijiet) bil-miktub; il-

kandidati kollha pre-selezzjonati għandhom ikunu intervistati mill-Bord ta' l-Għażla;

(e) il-lista ta' kandidati li jirnexxu fl-ordni ta' mertu mfassla mill-Bord ta' l-Għażla għandha 

tiġi mgħoddija lill-President tal-Bord Amministrattiv;

(f) Il-Bord Amministrattiv għandu jagħżel il-kandidat li jkun irnexxa b'deċiżjoni unanima, 

skond l-Artikolu 35(7) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol.
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Artikolu 5

Ir-reklutaġġ ta' wieħed jew aktar mill-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) u tal-persunal 

li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju għandu jsir skond il-Kapitolu 3 ta' l-

Appendiċi 2 tar-Regolamenti tal-Persunal u, fir-rigward tal-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i), skond l-Artikolu 35(7) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol, soġġett għad-

disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) għar-reklutaġġ ta' Assistent Kontrollur Finanzjarju, għandu jiġi mwaqqaf mill-

President tal-Bord Amministrattiv Bord ta' l-Għażla, li għandu jkun kompost minn 

Kontrollur Finanzjarju, li għandu jaġixxi bħala l-President tal-Bord ta' l-Għażla, żewġ

rappreżentanti ta' Stati Membri, inkluża l-Presidenza, bl-oħra tkun indikata għal dak il-

fini bi tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv, u l-Kap tas-Sezzjoni tar-Riżorsi 

Umani, li għandu jaġixxi bħala Segretarju tal-Bord ta' l-Għażla; is-segretarju tal-Bord 

ta' l-Għażla m'għandux ikollu vot fil-proċedura ta' għażla, lanqas m'għandu jeżerċita 

kwalunkwe influwenza oħra fuq l-eżitu tal-proċedura ta' l-għażla;

(b) għar-reklutaġġ ta' persunal ieħor li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, g

ħandu jiġi mwaqqaf mill-Kontrollur Finanzjarju Bord ta' l-Għażla, li għandu jaġixxi ta' 

President tal-Bord ta' l-Għażla, u l-Kap tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani, li għandu ja

ġixxi bħala s-Segretarju tal-Bord ta' l-Għażla; is-Segretarju tal-Bord ta' l-Għażla m'g

ħandux ikollu vot fil-proċedura ta' l-għażla; lanqas m'għandu jeżerċita kwalunkwe 

influwenza oħra fuq l-eżitu tal-proċedura ta' l-għażla; il-Presidenza tista' wkoll, jekk 

tixtieq, tpoġġi rappreżentant biex iservi bħala membru tal-Bord ta' l-Għażla;
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(ċ) ir-reklam għandu jiġi mfassal mill-Bord ta' l-Għażla;

(d) it-test(ijiet) għandhom jiġu mħejjija esklussivament mill-membri tal-Bord ta' l-Għażla, 

li għandhom jintervistaw il-kandidati kollha pre-selezzjonati;

(e) il-lista ta' kandidati li jirnexxu fl-ordni ta' mertu mfassla mill-Bord ta' l-Għażla għandha 

tiġi mgħoddija lill-President tal-Bord Amministrattiv;

(f) fir-rigward ta' l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i), il-Bord Amministrattiv g

ħandu jagħżel il-kandidat(i) li jirnexxi(u) permez ta' deċiżjoni unanima, skond l-

Artikolu 35(7) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol u l-Artikolu 20(1) tar-Regolament 

Finanzjarju ta' l-Europol;

(g) fir-rigward ta' persunal ieħor li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, il-

President tal-Bord Amminsitrattiv għandu jagħżel il-kandidat li jirnexxi.

KAPITOLU 3

MANDAT, KONDIZZJONIJIET TA' L-INGAĠĠ U INKOMPATIBBILTÀ

Artikolu 6

1. Il-mandat inizjali tal-Kontrollur Finanzjarju għandu jiġi ddeterminat mill-Bord 

Amministrattiv b'deċiżjoni unanima skond l-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal. Il-

kuntratt jista' jiġi mġedded b'deċiżjoni unanima tal-Bord Amministrattiv skond l-

Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal.



5428/06 21.02.2006 15:45 - 22.02.2006 11:14  PA/ag 13

DG H II MT

2. Il-mandat inizjali ta' l-Assitent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandu jiġi ddeterminat 

mill-Bord Amministrattiv b'deċiżjoni unanima skond l-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-

Persunal. Il-kuntratt jista' jiġi mġedded b'deċiżjoni unanima tal-Bord Amministrattiv 

skond l-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal.

3. Il-mandat inizjali tal-persunal li jaħdem għall-Kontrollur Finanzjarju għandu jiġi 

ddeterminat mill-President tal-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 6 tar-

Regolamenti tal-Persunal. Abbażi ta' parir mill-Kontrollur Finanzjarju, il-kuntratti jistg

ħu jiġu mġedda b'deċiżjoni tal-President tal-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 6 

tar-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 7

1. Il-kariga ta' Kontrollur Finanzjarju għandha tkun meqjusa bħala li tikkorrispondi għal 

dik ta' Kap ta' Sezzjoni skond l-Artikolu 45 u l-Appendiċi 1 tar-Regolamenti tal-

Persunal.

2. Il-kariga ta' Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandha tkun meqjusa bħala li 

tikkorrispondi għal dik ta' l-Ewwel Uffiċjal skond l-Artikolu 45 u l-Appendiċi 1 tar-

Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 8

1. L-iskala tas-salarju inizjali u l-punt ta' żieda fejn il-Kontrollur Finanzjarju u l-

Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandhom jiġu ingaġġati għandhom ikunu 

ddeterminati b'deċiżjoni unanima tal-Bord Amministrattiv.
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2. Fir-rigward tal-Kontrollur Finanzjarju, ir-rapporti perjodiċi u d-deċiżjonijiet kollha 

previsti fil-Kapitolu 3 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom ikunu magħmula mill-

President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jkun assistit għal dak il-fini mill-prede

ċessuri tiegħu dwar perijodi preċedenti ta' servizz

3. Fir-rigward ta' l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i), ir-rapporti perjodiċi u d-deċi

żjonijiet kollha previsti fil-Kapitolu 3 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom ikunu 

magħmula mill-Kontrollur Finanzjarju u għandhom ikunu soġġetti għall-konferma mill-

President tal-Bord Amministrattiv.

Artikolu 9

1. L-iskala tas-salarju inizjali u l-punt ta' żieda fejn il-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-

Kontrollur Finanzjarju għandu jkun ingaġġat għandhom jiġu ddeterminati mill-

President tal-Bord Amministrattiv.

2. Fir-rigward tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju, u abbażi 

ta' parir mill-Kontrollur Finanzjarju, ir-rapporti perjodiċi u d-deċiżjonijiet kollha 

previsti fil-Kapitolu 3 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom ikunu magħmula mill-

Kontrollur Finanzjarju u kkonfermati mill-President tal-Bord Amministrattiv.

Artikolu 10

Wara li l-mandat tagħhom ikun kompletat, il-Kontrollur Fianzjarju u l-Assistent(i) 

Kontrollur(i) Finanzjarju(i) ma jistgħux ikunu reklutati għal kariga ma' l-Europol soġġett g

ħall-awtorità tad-Direttur għal mill-inqas tmintax-il xahar.



5428/06 21.02.2006 15:45 - 22.02.2006 11:14  PA/ag 15

DG H II MT

KAPITOLU 4

TMIEM TA' SERVIZZ

Artikolu 11

Is-servizz tal-Kontrollur Finanzjarju jew tal-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandu 

jintemm skond il-Kapitolu 10 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għal dawn id-

disposizzjonijiet speċjali:

(a) kwalunkwe deċiżjoni biex jiġi tterminat is-servizz ta' Kontrollur Finanzjarju jew ta' 

Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandha tkun meħuda mill-Bord 

Amministrattiv b'deċiżjoni unanima;

(b) deċiżjoni biex jiġi tterminat is-servizz ta' Kontrollur Finanzjarju jew ta' Assistent(i) 

Kontrollur(i) Finanzjarju(i) fuq raġunijiet dixxiplinarji għandha tieħu kont tad-

disposizzjonijet speċjali dwar proċedimenti dixxiplinarji mniżżla fil-Kapitolu 5 ta' dan l-

Appendiċi.

Artikolu 12

Is- servizz tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finnanzjarju għandu jintemm 

skond il-Kapitolu 10 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għal dawn id-disposizzjonijiet 

speċjali:

(a) kwalunkwe deċiżjoni biex ikun itterminat is-servizz tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċ

ċju tal-Kontrollur Finanzjarju għandha tkun meħuda mill-President tal-Bord 

Amministrattiv fuq parir raġjonat tal-Kontrollur Finanzjarju;
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(b) deċiżjoni biex jiġi tterminat is-servizz tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-

Kontrollur Finanzjarju fuq raġunijiet dixxiplinarji għandha tieħu kont tad-

disposizzjonijet speċjali dwar proċedimenti dixxiplinarji mniżżla fil-Kapitolu 5 ta' dan l-

Appendiċi.

KAPITOLU 5

PROĊEDIMENTI DIXXIPLINARJI

Artikolu 13

Proċedimenti dixxiplinarji kontra l-Kontrollur Finanzjarju u l-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i) għandhom isiru skond l-Artikolu 49(5) tar-Regolament Finanzjarju u l-

Kapitolu 8 u l-Appendiċi 7 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġetti għad-disposizzjonijiet spe

ċjali li ġejjin:

(a) għandu jkun stabbilit Bord tad-Dixxiplina mill-Bord Amministrattiv, li għandu jkun 

kompost mill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jservi bħala l-President tal-

Bord tad-Dixxiplina, u minn rappreżentanti minn tliet Stati Membri determinati

permezz ta' tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv; ir-rappreżentanti għandhom 

ikunu ta' grad ogħla jew komparabbli jew ta' livell ta' anzjanità bħall-Kontrollur 

Finanzjarju jew l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i), u m'għandhomx ikunu fl-

istess ħin membru tal-Bord Amministrattiv;

(b) bidla fil-Presidenza m'għandhiex taffettwa l-kompożizzjoni tal-Bord tad-Dixxiplina; 

kull meta jinħolqu postijiet vakanti għal raġunijiet oħra, għandhom ikunu mimlija 

permezz ta' tlugħ bil-polza;
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(ċ) il-Bord tad-Dixxiplina għandu jiġi assistit minn segretarju, li jista' jkun il-Kap tas-

Sezzjoni ta' l-Affarijiet Legali jekk ikun mixtieq;

(d) il-Bord Amministrattiv għandu jkollu d-dritt li joħroġ twissija bil-miktub jew twiddiba 

b'deċiżjoni unanima mingħajr ma jikkonsulta mal-Bord tad-Dixxiplina, fuq proposta 

mill-President tal-Bord Amministrattiv jew wieħed mill-membri l-oħra tiegħu; il-

Kontrollur Finanzjarju jew l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandhom ikunu 

infurmati b'dan bil-miktub, u għandhom jinstemgħu qabel tittieħed tali azzjoni;

(e) miżuri dixxiplinarji oħra għandhom jiġu ordnati mill-Bord Amministrattiv b'deċiżjoni 

unanima ġialadarba l-proċedura dixxiplinarja prevista f'dan l-Appendiċi u fl-Appendiċi 

7 tar-Regolamenti tal-Persunal ikunu ġew kompluti; dik il-proċedura għandha tinbeda 

mill-President tal-Bord Amministrattiv, wara li jinstema' l-Kontrollur Finanzjarju jew l-

Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i);

(f) id-dritt ta' sospensjoni previst fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal u d-dritt ta' 

deċiżjoni fuq it-talba biex titneħħa kull referenza għall-miżura dixxiplinarja fil-fajl 

personali mniżżel fl-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu eżerċitati 

mill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jikkonsulta l-membri tal-Bord 

Amministrattiv;
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(g) għandu jiġi sottomess lill-Bord tad-Dixxiplina rapport mill-Bord Amministrattiv, fejn ji

ġi ddikjarat b'mod ċar il-fatti lmentati u, fejn hu xieraq, iċ-ċirkostanzi fejn seħħew;

(h) fl-ewwel laqgħa tal-Bord tad-Dixxiplina, il-membri għandhom jaħtru wieħed mill-

membri tiegħu biex jipprepara rapport ġenerali dwar il-kwistjoni;

(i) l-opinjoni motivata tal-Bord tad-Dixxiplina prevista fl-Artikolu 15 ta' l-Appendiċi 7 g

ħandha tiġi mibgħuta lill-Kontrollur Finanzjarju u lill-Bord Amministrattiv, li għandu 

jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'unanimità fi żmien xahar minn meta jkun irċieva l-opinjoni, 

wara li jinstema' l-Kontrollur Finanzjarju jew l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i);

(j) fejn hemm fatti ġodda li huma sostnuti minn provi rilevanti, il-proċedura dixxiplinarja 

tista' terġa' tinfetaħ mill-Bord Amministrattiv fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba tal-

Kontrollur Finanzjarju jew l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i).
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Artikolu 14

Proċedimenti dixxiplinarji kontra persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju 

għandhom isiru skond il-Kapitolu 8 u l-Appendiċi 7 tar-Regolament tal-Persunal, soġġett g

ħad-disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) għandu jiġi stabbilit Bord tad-Dixxiplina mill-Bord Amministrattiv, li għandu jkun 

kompost minn tliet rappreżentanti ta' Stati Membri determinati permezz ta' tlugħ bil-

polza mill-Bord Amministrattiv; ir-rappreżentanti għandhom ikunu ta' grad ogħla jew 

komparabbli jew ta' livell ta' anzjanità bħal membru tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċ

ċju tal-Kontrollur Finanzjarju, u m'għandux fl-istess ħin ikun membru tal-Bord 

Amministrattiv; huma għandhom jaqblu li wieħed minnhom jaġixxi bħala President tal-

Bord tad-Dixxiplina;

(b) bidla fil-Presidenza m'għandhiex taffetwa l-kompożizzjoni tal-Bord tad-Dixxiplina; 

kull meta jinħolqu postijiet vakanti għal raġunijiet oħra, għandhom ikunu mimlija 

permezz ta' tlugħ bil-polza;

(ċ) il-Bord tad-Dixxiplina għandu jiġi assistit minn segretarju, li jista' jkun il-Kap tas-

Sezzjoni ta' l-Affarijiet Legali jekk hekk mixtieq;

(d) il-Bord Amministrattiv għandu jkollu d-dritt li jagħti twissija bil-miktub jew twiddiba 

mingħajr parir mal-Bord tad-Dixxiplina, fuq inizjattiva tiegħu jew fuq proposta minn 

wieħed mill-membri tal-Bord Amministrattiv; il-membru tal-persunal li jaħdem għall-

Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju għandu jiġi infurmat b'dan bil-miktub, u għandu 

jinstema' qabel tittieħed tali azzjoni;
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(e) miżuri dixxiplinarji oħra għandhom jiġu ordnati mill-President tal-Bord Amministrattiv 

ġialadarba l-proċedura dixxiplinarja prevista f'dan l-Appendiċi u fl-Appendiċi 7 tar-

Regolamenti tal-Persunal ikunu ġew konklużi; dik il-proċedura għandha tinbeda mill-

President tal-Bord Amministrattiv, wara li jinstema' il-membru tal-persunal li jaħdem g

ħall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju;

(f) id-dritt ta' sospensjoni previst fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal u d-dritt ta' 

deċiżjoni fuq it-talba biex titneħħa kull referenza għall-miżura dixxiplinarja fil-fajl 

personali previst fl-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu eżerċitati 

mill-President tal-Bord Amministrattiv;

(g) għandu jiġi sottomess lill-Bord tad-Dixxiplina rapport mill-President tal-Bord 

Amministrattiv, fejn jiġu ddikjarati b'mod ċar il-fatti lmentati u, fejn hu xieraq, iċ-

ċirkostanzi fejn seħħew;

(h) fl-ewwel laqgħa tal-Bord tad-Dixxiplina, il-membri għandhom jaħtru wieħed mill-

membri tiegħu biex jipprepara rapport ġenerali dwar il-kwistjoni;

(i) l-opinjoni motivata tal-Bord tad-Dixxiplina prevista fl-Artikolu 15 ta' l-Appendiċi 7 g

ħandha tiġi mibgħuta lill-membru tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur 

Finanzjarju u lill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jieħu d-deċizjoni tiegħu 

fi żmien xahar minn meta jkun irċieva l-opinjoni, wara li jisma' l-membru tal-persunal li 

jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju;
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(j) fejn hemm fatti ġodda li huma sostnuti minn provi rilevanti, il-proċedura dixxiplinarja 

tista' terġa' tinfetaħ mill-Bord Amministrattiv fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta' l-

uffiċjal ikkonċernat.

KAPITOLU 6

RESPONSABBILTÀ

Artikolu 15

1. Fir-rigward tar-responsabbiltà tal-Kontrollur Finanzjarju u l-Assistent(i) Kontrollur(i) 

Finanzjarju(i) skond l-Artikolu 49(5) u (6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kontrollur 

Finanzjarju u l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) għandhom jassiguraw ruħhom 

kontra tali riskji

2. L-Europol għandu jkopri l-spejjeż ta' l-assikurazzjoni relatati magħhom.

KAPITOLU 7

APPELLI

Artikolu 16

1. L-ilmenti tal-Kontrollur Finanzjarju, tal-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) jew ta' 

membru tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju skond l-

Artikolu 92(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, għandhom jiġu sottomessi lil, u trattati

mill-awtorità li ħadet d-deċiżjoni definittiva fil-kwistjoni.
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2. L-appelli mill-Kontrollur Finanzjarju, mill-Assistent Kontrollur Finanzjarju jew minn 

membru tal-persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju skond l-

Artikolu 93 tar-Regolamenti tal-Perunal għandhom isiru biss jekk l-awtorità li ħadet id-

deċiżjoni definittiva fil-kwistjoni kellha lment sottomess lilha minn qabel skond il-

paragrafu 1 u dak l-ilment ġie rifjutat b'deċiżjoni espliċita jew impliċita. Madankollu, il-

persuna kkonċernata tista', wara li tissottometti lment skond il-paragrafu 1, minnufih 

tagħmel appell mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewopew, taħt il-

kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 93(4) tar-Regolamenti tal-Persunal.

KAPITOLU 8

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IL-KONTROLLUR FINANZJARJU U 

DISPOSIZZJONIJIET TRANSITORJI

Artikolu 17

Fejn il-Kontrollur Finanzjarju ma jkunx jista' jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu għal perijodu ta' 

aktar minn xahar, jew il-pożizzjoni ta' Kontrollur Finanzjarju tkun vakanti, id-doveri tiegħu 

għandhom jiġu eżerċitati minn Assistent Kontrollur Finanzjarju. Għal dak il-għan il-Bord 

Amministrattiv għandu jindika l-ordni ta' sostituzzjoni kull darba li jiġi maħtur Assistent 

Kontrollur Finanzjarju.
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Artikolu 18

Meta deċiżjonijiet dwar il-Kontrollur Finanzjarju, l-Assistent(i) Kontrollur(i) Finanzjarju(i) 

jew persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju jew arranġamenti 

kuntrattwali dwar persuna li tokkupa kariga ta' Kontrollur Finanzjarju, Assistent Kontrollur 

Finanzjarju jew ta' persunal li jaħdem għall-Uffiċċju tal-Kontrollur Finanzjarju kienu mag

ħmula qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Appendiċi, tali deċiżjonijiet jew arranġamenti 

kuntrattwali jibqgħu japplikaw.'';

6. Wara l-Appendiċi 10, għandu jiġi miżjud l-Appendiċi li ġej:

'APPENDIĊI 11

Disposizzjonijiet speċjali dwar is-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u l-persunal li jaħdem għas-

Segretarjat tal-Bord Amministrattiv

KAPITOLU 1

FUNZJONI U DOVERI

Artikolu 1

1. Il-Bord Amminsitrattiv għandu jingħata l-appoġġ ta' Segretarju u ta' persunal 

addizzjonali li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv sabiex ikun jista' 

jwettaq id-doveri tiegħu.
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2. Fit-twettiq tad-doveri tagħhom, is-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u l-persunal li ja

ħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandhom jagħtu kont biss lill-Bord 

Amministrattiv u għandhom ikunu responsabbli lejh għat-twettiq tagħhom.

Madankollu, jekk awtorizzati mill-Bord Amministrattiv minn qabel, taħt l-awtorità

tiegħu, huma jistgħu wkoll iwettqu doveri oħra fl-interessi ta' l-Europol.

Artikolu 2

1. Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan l-Appendiċi, fejn ir-Regolamenti tal-

Persunal jipprovdu għall-eżerċizzju ta' awtorità jew kontroll mid-Direttur jew mill-

Europol fuq membri tal-persunal ta' l-Europol, kwalunkwe tali disposizzjoni għandha 

tinqara, fir-rigward tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u tal-persunal li jaħdem g

ħas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv, bħala li tirreferi għall-President tal-Bord 

Amministrattiv.

2. Kwalunkwe deċiżjoni meħuda skond dan l-Appendiċi mill-Bord Amministrattiv jew 

mill-President tal-Bord Amministrattiv li teħtieġ implimentazzjoni legali għandha tkun 

formalizzata mid-Direttur, li jaġixxi bħala rappreżentant legali ta' l-Europol skond l-

Artikolu 29(5) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol.
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KAPITOLU 2

ELIĠIBBILTÀ U PROĊEDURI TA' GĦAŻLA

Artikolu 3

Il-karigi tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u tal-persunal addizzjonali li jaħdem għas-

Segretarjat tal-Bord Amministrattiv m' għandhomx ikunu ristretti għall-persunal ingaġġat 

mill-awtoritajiet kompetenti kif imsemmija fl-Artikolu 2(4) tal-Konvenzjoni ta' l-Europol.

Artikolu 4

Ir-reklutaġġ għall-kariga ta' Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandu jsir skond il-

Kapitolu 3 u l-Appendiċi 2 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għad-disposizzjonijiet spe

ċjali li ġejjin:

(a) għandu jkun stabbilit Bord ta' l-Għażla mill-President tal-Bord Amministrattiv, li g

ħandu jkun kompost mir-rappreżentanti ta' tliet Stati Membri, inkluża l-Presidenza, bl-

oħrajn ikunu determinati permezz ta' tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv; dawk it-

tliet membri għandhom jaħtru wieħed minnhom bħala l-President tal-Bord ta' l-Għażla;

(b) ir-reklam għandu jiġi mfassal mill-Bord Amministrattiv;



5428/06 21.02.2006 15:45 - 22.02.2006 11:14  PA/ag 26

DG H II MT

(ċ) il-Kap tas-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani għandu jaġixxi ta' segretarju tal-Bord ta' l-Għa

żla u għandu jipprovdi appoġġ amministrattiv kif meħtieġ; m'għandux ikollu vot fil-

proċedura ta' l-għażla, lanqas ma għandu jeżerċita kwalunkwe influwenza oħra fuq ir-

riżultat tal-proċedura.

(d) it-test(ijiet), jekk ikun hemm, għandhom jiġu mħejjija esklussivament mill-membri tal-

Bord ta' l-Għażla, li jistgħu jiddeċiedu kontra l-bżonn ta' test(ijiet) bil-miktub; il-

kandidati kollha pre-selezzjonati għandhom ikunu intervistati mill-Bord ta' l-Għażla;

(e) il-lista ta' kandidati li jirnexxu fl-ordni ta' mertu mfassla mill-Bord ta' l-Għażla għandha 

tiġi mgħoddija lill-President tal-Bord Amministrattiv;

(f) il-Bord Amministrattiv għandu jagħżel il-kandidat li jkun irnexxa b'deċiżjoni ta' maġ

ġoranza.
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Artikolu 5

Reklutaġġ ta' persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandu jinżamm 

skond il-Kapitolu 3 u l-Appendiċi 2 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għad-

disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) rigward il-post ta' l-Ewwel Uffiċjal, għandu jiġi mwaqqaf mill-President tal-Bord 

Amministrattiv Bord ta' l-Għażla, li għandu jkun kompost mis-Segretarju tal-Bord 

Amministrattiv u żewġ rappreżentanti ta' Stati Membri, inkluża l-Presidenza, bl-ieħor 

ikun determinat bi tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv, li wieħed minnhom g

ħandu jservi bħala l-President tal-Bord ta' l-Għażla, u l-Kap tas-Sezzjoni tar-Riżorsi 

Umani, li għandu jaġixxi bħala s-Segretarju tal-Bord ta' l-Għażla; is-segretarju tal-

Bord ta' l-Għażla m'għandux ikollu vot fil-proċedura ta' l-għażla, lanqas m'għandu je

żerċita kwalunkwe influwenza oħra fuq ir-riżultat tal-proċedura ta' l-għażla;

(b) rigward kwalunkwe post taħt l-Ewwel Uffiċjal, għandu jiġi mwaqqaf mill-President tal-

Bord Amministrattiv Bord ta' l-Għażla, li għandu jkun kompost mis-Segretarju tal-

Bord Amministrattiv, li għandu jaġixxi ta' President tal-Bord ta' l-Għażla, u l-Kap tas-

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani, li għandu jaġixxi bħala s-Segretarju tal-Bord ta' l-Għażla; 

is-segretarju tal-Bord ta' l-Għażla m'għandux ikollu vot fil-proċedura ta' l-għażla; 

lanqas m'għandu jeżerċita kwalunkwe influwenza oħra fuq ir-riżultat tal-proċedura ta' 

l-għażla; aktar minn hekk il-Presidenza tista' wkoll, jekk tixtieq, tpoġġi rappreżentant 

biex iservi bħala membru tal-Bord ta' l-Għażla;

(ċ) ir-reklam għandu jiġi mfassal mill-Bord ta' l-Għażla;
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(d) it-test(ijiet) għandhom jiġu mħejjija esklussivament mill-membri tal-Bord ta' l-Għażla, 

li għandhom jintervistaw lill-kandidati kollha pre-selezzjonati;

(e) il-lista ta' kandidati li jirnexxu fl-ordni ta' mertu mfassla mill-Bord ta' l-Għażla għandha 

tiġi mgħoddija lill-President tal-Bord Amministrattiv;

(f) il-President tal-Bord Amminsitrattiv għandu jagħżel il-kandidat li jirnexxi.

KAPITOLU 3

MANDAT U KONDIZZJONIJIET TA' L-INGAĠĠ

Artikolu 6

1. Il-mandat inizjali tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandu jiġi determinat mill-

Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal. Il-kuntratt jista' 

jiġi mġedded mill-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-

Persunal.

2. Il-mandat inizjali tal-persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv g

ħandu jiġi determinat mill-President tal-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 6 tar-

Regolamenti tal-Persunal. Abbażi ta' parir mis-Segretarju tal-Bord Amministrattiv, 

kuntratti jistgħu jiġu mġedda b'deċiżjoni tal-President tal-Bord Amministrattiv skond l-

Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal.
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Artikolu 7

Il-kariga ta' Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandha tkun meqjusa li tikkorrispondi għal 

dik ta' Kap ta' Sezzjoni skond l-Artikolu 45 u l-Appendiċi 1 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 8

1. L-iskala tas-salarju inizjali u l-punt ta' żieda fejn is-Segretarju tal-Bord Amministrattiv 

għandu jiġi ingaġġat għandhom jiġu determinati mill-Bord Amministrattiv.

2. Fir-rigward tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv, ir-rapporti perjodiċi kollha 

previsti fil-Kapitolu 3 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu magħmula mill-

President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jkun assistit għal dak il-fini mill-Kap tas-

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani li għandu jipprepara wkoll id-deċiżjoni tal-Bord 

Amministrattiv fuq l-għoti ta' punti ta' żieda addizzjonali wara kull sentejn ta' servizz.

Artikolu 9

1. L-iskala tas-salarju inizjali u l-punt ta' żieda fejn il-persunal li jaħdem għas-Segretarjat 

tal-Bord Amministrattiv għandhom jiġu ingaġġati għandhom jiġu determinati mill-

President tal-Bord Amministrattiv fuq proposta mill-Bord ta' l-Għażla.
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2. Rigward il-persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv, u abbażi ta' 

parir mis-Segretarju tal-Bord Amministrattiv, ir-rapporti perjodiċi kollha previsti fil-

Kapitolu 3 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu magħmula mill-President tal-

Bord Amministrattiv, li għandu wkoll jiddeċiedi fuq l-għoti ta' punti ta' żieda 

addizzjonali wara kull sentejn ta' servizz.

KAPITOLU 4

TMIEM TA' SERVIZZ

Artikolu 10

Is- servizz tas-Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandu jintemm skond il-Kapitolu 10 tar-

Regolamenti tal-Persunal, soġġett għad-disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) kwalunkwe deċiżjoni biex jiġi terminat is-servizz tas-Segretarju tal-Bord 

Amministrattiv għandha tittieħed mill-Bord Amministrattiv;

(b) deċiżjoni biex jiġi tterminat is-servizz tal-persunal li jaħdem għas-Segretarju tal-Bord 

Amministrattiv fuq raġunijiet dixxiplinarji għandha tieħu kont tad-disposizzjonijet spe

ċjali dwar proċedimenti dixxiplinarji mniżżla fil-Kapitolu 5 ta' dan l-Appendiċi.
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Artikolu 11

Is-servizz ta' persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandu jintemm

skond il-Kapitolu 10 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għad-disposizzjonijiet speċjali li 

ġejjin:

(a) kwalunkwe deċiżjoni biex jiġi terminat is-servizz ta' persunal li jaħdem għas-

Segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandha tittieħed mill-President tal-Bord 

Amministrattiv;

(b) deċiżjoni biex jiġi tterminat is-servizz ta' persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord 

Amministrattiv fuq raġunijiet dixxiplinarji għandha tieħu kont tad-disposizzjonijet spe

ċjali dwar proċedimenti dixxiplinarji mniżżla fil-Kapitolu 5 ta' dan l-Appendiċi.

KAPITOLU 5

PROĊEDIMENTI DIXXIPLINARJI

Artikolu 12

Proċedimenti dixxiplinarji kontra s-Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandhom isiru 

skond il-Kapitolu 8 u Appendiċi 7 tar-Regolamenti tal-Persunal, soġġett għad-

disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) għandu jkun stabbilit Bord tad-Dixxiplina mill-Bord Amministrattiv, li għandu jkun 

kompost mill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jservi bħala President tal-

Bord tad-Dixxiplina, u minn rappreżentanti minn tliet Stati Membri determinati

permezz tat-tlugħ bil-polza mill-Bord Amministrattiv; ir-rappreżentanti għandhom 

ikunu ta' grad ogħla jew komparabbli jew ta' livell ta' anzjanità bħas-Segretarju tal-

Bord Amministrattiv; fl-istess ħin dawn m'għandhomx ikunu membri tal-Bord 

Amministrattiv;
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(b) bidla fil-Presidenza m'għandhiex taffetwa l-kompożizzjoni tal-Bord tad-Dixxiplina; 

kull meta jinħolqu postijiet vakanti għal raġunijiet oħra, għandhom ikunu mimlija 

b'tlugħ bil-polza;

(ċ) il-Bord tad-Dixxiplina għandu jiġi assistit minn segretarju, li jista' jkun il-Kap tas-

Sezzjoni ta' l-Affarijiet Legali jekk hekk mixtieq;

(d) il-Bord Amministrattiv għandu jkollu d-dritt li joħroġ twissija bil-miktub jew twiddiba 

b'deċiżjoni ta' maġġoranza mingħajr ma jikkonsulta lill-Bord tad-Dixxiplina, fuq 

proposta mill-President tal-Bord Amministrattiv jew wieħed mill-membri l-oħra tieg

ħu; is-Segretarju tal-Bord Amministrattiv għandu jkun infurmat b'dan bil-miktub, u g

ħandu jinstema' qabel tittieħed tali azzjoni;

(e) miżuri dixxiplinarji oħra għandhom jiġu ordnati mill-Bord Amministrattiv b'deċiżjoni 

ta' maġġoranza ġialadarba l-proċedura dixxiplinarja prevista f'dan l-Appendiċi u fl-

Appendiċi 7 tar-Regolamenti tal-Persunal ikunu ġew konklużi; dik il-proċedura g

ħandha tinbeda mill-President tal-Bord Amministrattiv, wara li jinstema' s-Segretarju 

tal-Bord Amministrattiv;

(f) id-dritt ta' sospensjoni stabbilit fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal u d-dritt ta' 

deċiżjoni fuq it-talba biex titneħħa kull referenza għall-miżura dixxiplinarja mill-fajl 

personali mniżżel fl-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu eżerċitati 

mill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jikkonsulta l-membri tal-Bord 

Amministrattiv;
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(g) għandu jiġi sottomess lill-Bord tad-Dixxiplina rapport mill-Bord Amministrattiv, fejn 

ikunu ddikjarati b'mod ċar il-fatti lmentati u, fejn hu xieraq, iċ-ċirkostanzi fejn seħħew;

(h) fl-ewwel laqgħa tal-Bord tad-Dixxiplina, il-membri għandhom jaħtru wieħed mill-

membri tiegħu biex jipprepara rapport ġenerali dwar il-kwistjoni;

(i) l-opinjoni motivata tal-Bord tad-Dixxiplina prevista fl-Artikolu 15 ta' l-Appendiċi 7 g

ħandha tiġi mibgħuta lis-Segretarju tal-Bord Amministrattiv u lill-Bord 

Amministrattiv, li għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza fi żmien xahar minn 

meta jkun irċieva l-opinjoni, wara li jinstema' s-Segretarju tal-Bord Amministrattiv;

(j) fejn hemm fatti ġodda li huma sostnuti minn provi rilevanti, il-proċedura dixxiplinarja 

tista' terġa' tinfetaħ mill-Bord Amministrattiv fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba tas-

Segretarju tal-Bord Amministrattiv.
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Artikolu 13

Proċedimenti dixxiplinarji kontra persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord 

Amministrattiv għandhom isiru skond il-Kapitolu 8 u l-Appendiċi 7 tar-Regolamenti tal-

Persunal, soġġetti għad-disposizzjonijiet speċjali li ġejjin:

(a) Għandu jiġi stabbilit mill-Bord Amministrattiv Bord tad-Dixxiplina, li għandu jkun 

kompost minn tliet rappreżentanti ta' Stati Membri determinati permezz tat-tlugħ bil-

polza mill-Bord Amministrattiv; ir-rappreżentanti għandhom ikunu ta' grad ogħla jew 

komparabbli jew ta' livell ta' anzjanità bħal membru tal-persunal li jaħdem għall-Bord 

Amministrattiv; huma m'għandux fl-istess ħin ikunu membri tal-Bord Amministrattiv; 

huma għandhom jaqblu li wieħed minnhom jaġixxi bħala President tal-Bord tad-

Dixxiplina;

(b) bidla fil-Presidenza m'għandhiex taffetwa l-kompożizzjoni tal-Bord tad-Dixxiplina; 

kull meta jinħolqu postijiet vakanti għal raġunijiet oħra, għandhom ikunu mimlija 

b'tlugħ bil-polza;

(ċ) il-Bord tad-Dixxiplina għandu jiġi assistit minn segretarju, li jista' jkun il-Kap tas-

Sezzjoni ta' l-Affarijiet Legali jekk hekk mixtieq;

(d) il-Bord Amministrattiv għandu jkollu d-dritt li jagħti twissija bil-miktub jew twiddiba 

mingħajr konsultazzjoni mal-Bord tad-Dixxiplina, fuq inizjattiva tiegħu jew fuq 

proposta minn wieħed mill-membri tal-Bord Amministrattiv; il-membru tal-persunal li 

jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv għandu jiġi infurmat b'dan bil-

miktub, u għandu jinstema' qabel tittieħed tali azzjoni;
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(e) miżuri dixxiplinarji oħra għandhom jiġu ordnati mill-President tal-Bord Amministrattiv 

ġialadarba l-proċedura dixxiplinarja prevista f'dan l-Appendiċi u fl-Appendiċi 7 tar-

Regolamenti tal-Persunal tkun ġiet konkluża; din il-proċedura għandha tinbeda mill-

President tal-Bord Amministrattiv, wara li jinstema' l-membru tal-persunal li jaħdem g

ħas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv;

(f) id-dritt ta' sospensjoni stabbilit fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal u d-dritt ta' 

deċiżjoni fuq it-talba biex titneħħa kull referenza għall-miżura dixxiplinarja mill-fajl 

personali mniżżel fl-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu eżerċitati 

mill-President tal-Bord Amministrattiv;

(g) għandu jiġi sottomess lill-Bord tad-Dixxiplina rapport mill-President tal-Bord 

Amministrattiv, fejn ikunu ddikjarati b'mod ċar il-fatti lmentati u, fejn hu xieraq, iċ-

ċirkostanzi fejn seħħew;

(h) fl-ewwel laqgħa tal-Bord tad-Dixxiplina, il-membri għandhom jaħtru wieħed mill-

membri tiegħu biex jipprepara rapport ġenerali dwar il-kwistjoni;

(i) l-opinjoni motivata tal-Bord tad-Dixxiplina prevista fl-Artikolu 15 ta' l-Appendiċi 7 g

ħandha tiġi mibgħuta lill-membru ta' l-persunal li jaħdem għas-Segretarjat tal-Bord 

Amministrattiv u lill-President tal-Bord Amministrattiv, li għandu jieħu d-deċiżjoni 

tiegħu fi żmien xahar minn meta jkun irċieva l-opinjoni, wara li jisma' lill-uffiċjal ikkon

ċernat;

(j) fejn hemm fatti ġodda li huma sostnuti minn provi rilevanti, il-proċedura dixxiplinarja 

tista' terġa' tinfetaħ mill-Bord Amministrattiv fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta' l-

uffiċjal ikkonċernat.
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KAPITOLU 6

APPELLI

Artikolu 14

1. L-ilmenti mis-Segretarju tal-Bord Amministrattiv jew ta' membru tal-persunal li ja

ħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 92(2) tar-

Regolamenti tal-Persunal, għandhom jiġu sottomessi lil, u trattati mill-awtorità li ħadet 

d-deċiżjoni definittiva fil-kwistjoni.

2. L-appelli mis-Segretarju tal-Bord Amministrattiv jew minn membru tal-persunal li ja

ħdem għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv skond l-Artikolu 93 tar-Regolamenti 

tal-Persunal għandhom isiru biss jekk l-awtorità li ħadet d-deċiżjoni definittiva fil-

kwistjoni kellha lment sottomess lilha minn qabel skond il-paragrafu 1 u dak l-ilment 

ġie rifjutat b'deċiżjoni impliċita jew espliċita. Madankollu, il-persuna kkonċernata 

tista', wara li tissottometti lment skond il-paragrafu 1, tagħmel minnufih appell mal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewopew, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 93(4) tar-Regolamenti tal-Persunal.

KAPITOLU 7

DISPOSIZZJONIJIET TRANSITORJI

Artikolu 15

Meta deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv jew arranġamenti kuntrattwali ta' persuna li 

tokkupa l-post ta' Segretarju tal-Bord Amministrattiv jew ta' membru ta' persunal li jaħdem 

għas-Segretarjat tal-Bord Amministrattiv kienu saru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Appendi

ċi, tali deċiżjonijiet jew arranġamenti kuntrattwali għandhom jibqgħu japplikaw.''
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Artikolu 2

Dan l-Att għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum wara dak ta' l-adozzjoni tiegħu.

Artikolu 3

Dan l-Att għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Kunsill

Il-President
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