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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut 
ta' l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali
(COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2005)0690)1,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 34(2)(b) tat-Trattat ta' l-UE,

– wara li kkunsidra Artikolu 39(1)(a) tat-Trattat UE, skond liema artikolu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0052/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-
proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 1, punt (a)

(a) li tiddefinixxi l-modalitajiet kif Stat 
membru li fih inqatgħet kundanna kontra 
ċittadin ta’ Stat Membru ieħor (minn issa ’l 
quddiem “Stat membru li jikkundanna”) 
jista’ jitrażmetti din il-kundanna lill-Istat 

(a) li tiddefinixxi l-modalitajiet kif Stat 
Membru li fih inqatgħet kundanna kontra 
ċittadin ta’ Stat Membru ieħor (minn issa ’l 
quddiem “Stat membru li jikkundanna”) 
jitrażmetti l-informazzjoni dwar din il-

  
1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
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Membru tan-nazzjonalità tal-persuna 
kkundannata (minn issa ’l quddiem “Stat 
Membru tan-nazzjonalità tal-persuna”);

kundanna lill-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna kkundannata 
(minn issa ’l quddiem “Stat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna”);

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni tal-bidu bl-Ingliż tiddikkjara li Stat Membru "jista jitrażmetti" ("may transmit") l-
informazzjoni. Madanakollu, din m'hix għażla iżda obbligu.

Emenda 2
Artikolu 2, punt (a)

a) “kundanna”: kwalunkwe deċiżjoni 
definittiva ta' qorti kriminali jew ta' 
awtorità amministrattiva li d-deċiżjoni 
tagħha tista' tagħti lok għal rikors 
quddiem qorti kompetenti b'mod 
partikolari fi kwistjonijiet kriminali, li 
tistabbilixxi l-ħtija ta' persuna għal 
infrazzjoni kriminali jew għal att li jista' 
jkun ikkastigat skond il-liġi nazzjonali 
bħala ksur tar-regoli tal-liġi.

a) “kundanna”: kwalunkwe deċiżjoni 
definittiva ta' qorti kriminali, li tistabbilixxi 
l-ħtija ta' persuna minn ksur ta' liġi jew ta' 
att li jista' jkun ikkastigat skond il-liġi 
nazzjonali

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "kundanna" għandha jkollha ambitu ġenerali u għandha tinkludi kundanni 
għal reati inqas serji, reati żgħar u kontravenzjonijiet, b'konformità mal-liġi nazzjonali. F'xi 
Stati Membri, reati żgħar jew infrazzjonijiet ripetuti huma ekwivalenti għal offiża kbira.

Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 1

1. Għall-finijiet ta' din id-Deċizjoni Qafas, 
kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità 
ċentrali.  Madankollu, għall-
komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni fit-
titolu ta’ l-Artikolu 4 u għar-risposti għat-
talbiet imsemmija fl-Artikoli 6 u 7, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu awtorità ċentrali 
waħda jew aktar.

1. Għall-finijiet ta' din id-Deċizjoni Qafas, 
kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità 
ċentrali.  Madankollu, għall-
komunikazzjoni ta’ l-informazzjoni fit-
titolu ta’ l-Artikolu 4 u għar-risposti għall-
informazzjoni fl-Artikolu 7, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu awtorità ċentrali 
waħda jew aktar.
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7 tal-proposta tispeċifika kif għandhom jiġu mwieġba t-talbiet għall-informazzjoni.

Emenda 4
Artikolu 4, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
neċessarji biex jiżgura li kull kundanna 
mogħtija fit-territorju tiegħu tkun tinkludi, 
meta tiddaħħal fil-kondotta kriminali 
nazzjonali, in-nazzjonalità tal-persuna 
kkundannata jekk dan ikun ċittadin ta’ Stat 
Membru ieħor.

1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri 
neċessarji biex jiżgura li kull kundanna 
mogħtija fit-territorju tiegħu wara li jkunu 
ddaħħlu fil-kondotta kriminali, tkun 
tinkludi, meta tiddaħħal fil-kondotta 
kriminali nazzjonali, in-nazzjonalità jew 
nazzjonalitajiet tal-persuna kkundannata 
jekk dan ikun ċittadin ta’ Stat Membru 
ieħor.

Ġustifikazzjoni

L-artikolu mhux emendat jirreferi għall-obbligu li jintbagħtu dettalji tas-sentenzi, iżda ma 
jsemmix l-obbligu ta' qabel li jiddaħħlu fir-reġistru ta' kondotta kriminali ta' l-Istati Membri 
fejn inqatgħet is-sentenza. Għandu jitqies ukoll li l-persuna kkundannata jista' jkollha aktar 
minn nazzjonalità waħda.

Emenda 5
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 2

Jekk il-parti interessata hija ċittadin ta’ 
diversi Stati Membri, l-informazzjoni 
rilevanti għandha tiġi trażmessa lil kull 
wieħed minn dawn l-Istati Membri, anki 
jekk il-persuna kkundannata tkun ċittadin 
ta’ l-Istat Membru li fuq it-territorju tiegħu 
kienet ġiet ikkundannata.

Jekk il-parti interessata hija magħrufa li 
hija ċittadin ta’ diversi Stati Membri, l-
informazzjoni rilevanti għandha tiġi 
trażmessa lil kull wieħed minn dawn l-
Istati Membri, anki jekk il-persuna 
kkundannata tkun ċittadin ta’ l-Istat 
Membru li fuq it-territorju tiegħu kienet 
ġiet ikkundannata.

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet jista' ma jkunx magħruf li persuna kkundannata għandha ċittadinanza doppja.

Emenda 6
Artikolu 4, paragrafu 3

3. It-trażmissjoni ta’ l-informazzjoni dwar Imħassar
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il-kundanni għandha tinkludi wkoll l-
ammont ta’ żmien li l-kundanna għandha 
tibqa’ fil-kondotta kriminali ta’ l-Istat 
Membru li jikkundanna, hekk kif 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali ta’ l-Istat Membru li 
jikkundanna fil-mument tat-trażmissjoni 
tal-kundanna lill-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna.

Ġustifikazzjoni

Kien ikun impossibbli li tinżamm konformità  ma' dan l-obbligu fil-każ ta' Stati Membri li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom titlob ċerti kriterji, flimkien ma' li s-sentenza tal-ħabs tkun 
estinta, biex is-sentenza tkun ikkunsidrata skontata (e.ż. li tkun itħallset il-multa li tkun parti 
mis-sentenza).

Emenda 7
Artikolu 4, paragrafu 4

4. Kwalunkwe miżuri sussegwenti li 
jittieħdu fl-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali ta’ l-Istat Membru li 
jikkundanna li jinvolvu emenda jew 
tneħħija ta' informazzjoni mill-kondotta 
kriminali għandhom jiġu trażmessi 
immedjatament mill-awtorità ċentrali ta' l-
Istat Membru li jikkundanna lill-awtorità 
ċentrali ta’ l-Istat Membru tan-nazzjonalità 
tal-persuna.

4. Kwalunkwe emenda jew tneħħija ta' 
informazzjoni mill-kondotta kriminali 
għandhom jiġu trażmessi immedjatament 
mill-awtorità ċentrali ta' l-Istat Membru li 
jikkundanna lill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru tan-nazzjonalità tal-persuna.

Ġustifikazzjoni

Kull aġġornament jew tibdil tal-kondotta kriminali ta' l-Istat Membru li jikkundanna 
għandhom ikunu trażmessi minnufih lil dak tan-nazzjonalità tal-persuna, sabiex jiġi assigurat 
li d-dejta fil-kondotta kriminali ta' dan ta' l-aħħar tinżamm aġġornata.

Emenda 8
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru 
tan-nazzjonalità tal-persuna għandha 
taħżen l-informazzjoni kollha trażmessa 
skond l-Artikolu 4, biex tkun tista’ terġa’ 
titrażmetti lura din l-informazzjoni 

L-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna għandha taħżen l-
informazzjoni trażmessa skond l-Artikolu 
4(2) u (4) u skond l-Artikolu 11, biex tkun 
tista’ terġa’ titrażmetti lura din l-



PR\659126MT.doc PE 386.552v01-009/22 PR\659126MT.doc

MT

f’konformità ma’ l-Artikolu 4. informazzjoni f’konformità ma’ l-Artikolu 
7.

Ġustifikazzjoni
Il-kelma "kollha" tista' twassal għal aktar minn interpretazzjoni waħda. Għaldaqstant jidher 
preferibbli li jkun hemm riferenza għall-Artikolu 11 dwar il-kontenut ta' l-informazzjoni. L-
emenda għandha l-għan ukoll li ma tħalli l-ebda tagħwiġ ta' informazzjoni li tista' tinħoloq 
fil-konverżjoni tal-kategoriji tad-dejta ta' l-Istat Membru li jikkundanna għal dawk ta' l-Istat 
Membru tan-nazzjonalità tal-persuna.

Emenda 9
Artikolu 5, paragrafu 3

3. L-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna jista’ juża’ biss l-informazzjoni li 
ġiet aġġornata f’konformità mal-paragrafu 
2.  L-obbligu msemmi fil-paragrafu 2 
jista’ jwassal biss għal trattament inqas 
favorevoli fi proċedimenti nazzjonali jekk 
il-persuna tkun ġiet ikkundannata minn 
qorti nazzjonali.

3. L-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna jista’ juża’ biss l-informazzjoni li 
ġiet aġġornata f’konformità mal-paragrafu 
2. 

Ġustifikazzjoni

Ir-regola proposta fis-sentenza mħassra m'għandha x'taqsam xejn mal-kontenut tal-proposta.

Emenda 10
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Meta tintalab informazzjoni mill-
kondotta kriminali ta’ Stat Membru, l-
awtorità ċentrali tista’, f’konformità mal-
liġi nazzjonali, tagħmel talba lill-awtorità 
ċentrali ta' Stat Membru ieħor għall-
informazzjoni u d-data rilevanti meħudin 
mill-kondotta kriminali.

1. Meta, fil-qafas ta' proċeduri penali 
kontra persuna jew għal xi raġuni oħra 
barra l-qafas tal-proċeduri penali, tintalab 
informazzjoni mill-kondotta kriminali ta’ 
Stat Membru, l-awtorità ċentrali tista’, 
f’konformità mal-liġi nazzjonali, tagħmel 
talba lill-awtorità ċentrali ta' Stat Membru 
ieħor għall-informazzjoni u d-dejta
rilevanti meħudin mill-kondotta kriminali.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li s-sitwazzjonijiet koperti mill-Artikolu 7 tal-proposta jkunu inklużi.

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 1a (ġdid)
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 1a. Fejn l-informazzjoni fir-reġistru ta' 
kondotta kriminali fl-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna hija mitluba 
barra l-qafas tal-proċeduri penali, l-Istat 
Membru li qed jagħmel it-talba għandu 
jispeċifika r-raġunijiet għal din it-talba. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija f'konformità mal-kliem ta' l-Artikolu 9(2) tal-proposta u tikkorrispondi 
mal-ħtieġa li jkunu ddefiniti l-każi speċifiċi fejn din l-informazzjoni tista' tiġi trażmessa skond 
il-liġi ta' l-Istat Membru li jikkundanna jew dak tan-nazzjonalità tal-persuna, skond iċ-
ċirkustanzi, sabiex jintuża' barra mill-qafas ta' proċedura penali.

Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Meta persuna titlob informazzjoni dwar 
il-kondotta kriminali tagħha, l-awtorità 
ċentrali ta’ l-Istat membru fejn issir it-talba 
tista’, f’konformità mal-liġi nazzjonali, 
tagħmel talba lill-awtorità ċentrali ta’ Stat 
Membru ieħor għal informazzjoni meħuda 
mill-kondotta kriminali, jekk il-parti 
interessata hi jew kienet resident jew 
ċittadin ta’ l-Istat membru li ssirlu t-talba 
jew ta' l-Istat Membru li jagħmel it-talba.

2. Meta persuna titlob informazzjoni dwar 
il-kondotta kriminali tagħha, l-awtorità 
ċentrali ta’ l-Istat membru fejn issir it-
talba, f’konformità mal-liġi nazzjonali, 
tagħmel talba lill-awtorità ċentrali ta’ Stat 
Membru ieħor għal informazzjoni meħuda 
mill-kondotta kriminali, jekk il-parti 
interessata hi jew kienet resident jew 
ċittadin ta’ l-Istat Membru li jagħmel it-
talba jew ta' l-Istat Membru li ssirlu t-
talba.

Ġustifikazzjoni

F'każijiet fejn il-persuna kkonċernata hi jew kienet resident jew ċittadin ta' Stat Membru u 
dawn iċ-ċirkustanzi jkunu kkonfermati, talba għall-informazzjoni minn dak l-Istat Membru ma 
jistax jiddependi mill-għażla ta' l-Istat Membru fejn tkun saret it-talba. 

Emenda 13
Artikolu 7, paragrafu 1, punt (a)

a) il-kundanni nazzjonali a) il-kundanni nazzjonali inklużi fir-
reġistru ta' kondotta kriminali.

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jkun ċar li reati inklużi fir-registru biss, i.e. mhux ikkunsidrati estinti ladarba 
tkun skontata s-sentenza, ikollhom effetti legali. Din l-emenda għandha tkun ikkunsidrata 
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flimkien ma' l-emenda li ġejja, bil-għan li ma jinħoloqx reġim kumpless iżżejjed li jista' jkun 
ta' xkiel għall-iskambju ta' informazzjoni. 

Emenda 14
Artikolu 7, paragrafu 1, punt (b)

b) kwalunkwe kundanni mogħtija minn 
Stati Membri oħra, li kienu trażmessi 
wara l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni Qafas, fl-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 4, u maħżuna f’konformità mal-
paragrafi 1 u 2.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Sabiex regola bħal din tiġi applikata tikkomplika l-affarijiet wisq, peress li jkun hemm bżonn 
ta' kejl sabiex issir distinzjoni bejn il-kundanni li kienu rreġistrati qabel ma daħlet fis-seħħ il-
proposta u l-kundanni sussegwenti li kienu ġew aġġornati skond id-dispożizzjonijiet tagħha. 

Emenda 15
Artikolu 7, paragrafu 1, punt (c)

c) kwalunkwe kundanni mogħtija minn 
Stati Membri oħra li ġew trażmessi qabel 
l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 
Qafas;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Sabiex regola bħal din tiġi applikata tikkomplika l-affarijiet wisq, peress li jkun hemm bżonn 
ta' kejl sabiex issir distinzjoni bejn il-kundanni li kienu rreġistrati qabel ma daħlet fis-seħħ il-
proposta u l-kundanni sussegwenti li kienu ġew aġġornati skond id-dispożizzjonijiet tagħha. 

Emenda 16
Artikolu 7, paragrafu 1, punt (d)

d) kwalunkwe kundanni mogħtija minn 
pajjiżi terzi trażmessi lilhom.

d) kwalunkwe kundanna mogħtija minn 
pajjiżi terzi u sussegwentament trażmessi 
lilu u inkluż fir-reġistru ta' kondotta 
kriminali tiegħu.

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jkun żgurat  li reati inklużi fir-registru biss, i.e. mhux ikkunsidrati estinti ladarba 
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tkun skontata s-sentenza, ikollhom effetti legali.

Emenda 17
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Meta informazzjoni meħuda mill-
kondotta kriminali hija mitluba taħt l-
Artikolu 6 mill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru tan-nazzjonalità tal-persuna għal 
kwalunkwe raġuni oħra barra dik tal-
proċedimenti kriminali, dak l-Istat għandu 
jirrispondi f’konformità mal-liġi 
nazzjonali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
kundanni nazzjonali u l-kundanni mogħtija 
fil-pajjiżi terzi u sussegwentement 
trażmessi lilu.  

2. Meta informazzjoni meħuda mill-
kondotta kriminali hija mitluba taħt l-
Artikolu 6 mill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru tan-nazzjonalità tal-persuna għal 
kwalunkwe raġuni oħra barra dik tal-
proċedimenti kriminali, dak l-Istat għandu 
jirrispondi fil-każ ta' kundanni nazzjonali u 
l-kundanni mogħtija fil-pajjiżi terzi u 
sussegwentement trażmessi lilu li ġew 
imniżżla fir-reġistru ta' kondotta 
kriminali tiegħu skond il-liġi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jkun żgurat  li reati inklużi fir-registru biss, i.e. mhux ikkunsidrati estinti ladarba 
tkun skontata s-sentenza - ikollhom effetti legali, u biex ikun determinat liem informazzjoni 
tista' tiġi trażmessa.

Emenda 18
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 2

L-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru 
tan-nazzjonalità tal-persuna għandha 
tivverifika immedjatament ma’ l-awtorità 
ċentrali ta’ l-Istat Membru li jikkundanna
jekk u safejn l-informazzjoni dwar il-
kundanni mogħtija minn dan ta’ l-aħħar 
u li ġew trażmessi lilu tistax tiġi trażmessa 
lill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru li 
jagħmel it-talba.

Fil-każ ta' informazzjoni trażmessa mill-
Istat Membru li jikkundanna, l-awtorità 
ċentrali ta' l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna għandu jgħaddi 
l-informazzjoni li jkun irċieva. Meta tiġi 
trasmessa l-informazzjoni skond l-
Artikolu 4, l-awtorità ċentrali ta' l-Istat 
Membru li jikkundanna jista' jinforma 
lill-awtorità ċentrali ta' l-Istat Membru 
tan-nazzjonalità tal-persuna li l-
informazzjoni dwar kundanni mogħtija 
minn dak ta' l-ewwel u trażmessi lil dak 
ta' l-aħħar jistgħu jiġu trażmessi lill-
awtorità ċentrali ta' Stat Membru ieħor li 
jkun qed jitlobha biss bill-kunsens ta' l-
Istat Membru li jikkundanna. 
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Ġustifikazzjoni

Bħala regola ġenerali u sakemm ma jkunx hemm istruzzjonijiet għall-kuntrarju minħabba 
raġunijiet speċifiċi, għandu jkun permess li tingħata informazzjoni lil Stat Membru li jkun qed 
jitlobha li m'hu la tan-nazzjonalità tal-persuna u lanqas ta' dak li jkun ta l-kundanna. Sistema 
ta' konsultazzjoni bħal ma hi dik proposta fit-test inizzjali ta' dan il-paragrafu jnaqqas il-ħeffa 
ta' l-iskambju ta' l-informazzjoni. 

Emenda 19
Artikolu 7, paragrafu 2, subparagrafu 3

L-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru li 
jikkundanna għandha tirrispondi lill-
awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna kmieni biżżejjed 
biex din tkun tista’ tirrispetta d-dati ta’ 
skadenza għar-risposti stipulati fl-Artikolu 
8.

Meta jkun meħtieġ il-kunsens ta’ l-Istat 
Membru li jikkundanna, l-awtorità 
ċentrali tiegħu għandha tirrispondi lill-
awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna kmieni biżżejjed 
biex din tkun tista’ tirrispetta d-dati ta’ 
skadenza għar-risposti stipulati fl-Artikolu 
8.

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma' l-Emenda 18.

Emenda 20
Artikolu 7, paragrafu 3

3. Meta talba għal informazzjoni meħuda 
mill-kondotta kriminali hija mogħtija 
minn pajjiż terz skond l-Artikolu 13 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar l-Għajnuna 
Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali ta’ l-
1959, l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna għandu jirrispondi f'konformità 
mal-liġi nazzjonali dwar dak li għandu 
x'jaqsam mal-kundanni nazzjonali u l-
kundanni mogħtija minn pajjiżi terzi u 
sussegwentement trażmessi lilu.

imħassar

Qabel it-trażmissjoni lejn pajjiż terz taħt l-
Artikolu 13 tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar l-Għajnuna Reċiproka fi 
Kwistjonijiet Kriminali ta’ l-1959 
kwalunkwe kundanni mogħtija fi Stati 
Membri oħra u sussegwentement 
trażmessi lilu, l-Istat Membru tan-
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nazzjonalità tal-persuna għandu 
jivverifika ma’ l-awtorità ċentrali ta’ l-
Istat Membru li jikkundanna jekk u 
safejn din l-informazzjoni tista’ tiġi 
trażmessa lill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru li jagħmel it-talba.
L-awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru li 
jikkundanna għandu jirrispondi lill-
awtorità ċentrali ta’ l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna f’perjodu ta’ 
żmien raġonevoli.
L-informazzjoni dwar il-kundanni 
nazzjonali, il-kundanni mogħtija minn 
pajjiżi terzi u l-kundanni mogħtija fi Stat 
Membru ieħor hija mogħtija fl-istess ħin 
mill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna lill-pajjiż terz li jagħmel it-talba.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' dan l-artikolu jilħaq l-istess għan bħalma t-test propost, i.e. tkomplija ta' l-
applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' l-1959 fir-rigward tat-trażmissjoni ta' dejta lil pajjiżi terzi 
dwar kundanni mogħtija fi Stati Membri li ma jkunux tan-nazzjonalità tal-persuna 
kkundannata.

Emenda 21
Artikolu 7, paragrafu 4

4. Meta informazzjoni meħuda mill-
kondotta kriminali hija mitluba mill-
awtorità ċentrali ta’ Stat Membru differenti 
lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna, dan ta’ l-aħħar għandu jitrażmetti 
l-informazzjoni dwar il-kundanni 
nazzjonali lill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru li jagħmel it-talba.  Jekk it-talba 
ma tkunx marbuta mal-proċedimenti 
kriminali, dan għandu jirrispondi 
f’konformità mal-liġi nazzjonali.

4. Meta informazzjoni meħuda mill-
kondotta kriminali hija mitluba mill-
awtorità ċentrali ta’ Stat Membru differenti 
lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-
persuna, l-Istat Membru li tkun saritlu t-
talba għandu jitrażmetti l-informazzjoni 
dwar il-kundanni inklużi fil-kondotti 
kriminali lill-awtorità ċentrali ta’ l-Istat 
Membru li jagħmel it-talba.  Jekk it-talba 
ma tkunx marbuta mal-proċedimenti 
kriminali, l-awtorità ċentrali ta' l-Istat 
Membru li tkun saritlu t-talba għandu 
jirrispondi f’konformità mal-liġi 
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nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jkun żgurat li reati inklużi fir-registru biss - i.e. mhux ikkunsidrati eżenti 
ladarba tkun skontata s-sentenza - ikollhom effetti legali, u biex ikun determinat liem 
informazzjoni tista' tiġi trażmessa.

Emenda 22
Artikolu 9, paragrafu 3

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, l-
informazzjoni ta’ natura personali 
trażmessa taħt l-Artikolu 7(1), (2) u (4) 
tista' tintuża mill-Istat Membru li jagħmel 
it-talba biex jevita perikolu immedjat jew 
serju għas-sigurtà pubblika. 

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, l-
informazzjoni ta’ natura personali provduta 
skond l-Artikolu 7(1), (2) u (4) tista' tintuża 
mill-Istat Membru li jagħmel it-talba biex 
jevita perikolu immedjat jew serju għas-
sigurtà pubblika. F'dawn il-każijiet, kull 
użu li jkun sar mid-dejta personali 
għandu jkun innotifikat lill-awtorità 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta jistgħu jikkonfermaw 
li kwalunkwe użu li jkun sar mid-dejta fil-kazijiet imsemmija, hija ta' natura eċċezzjonali.

Emenda 23
Artikolu 9, paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex l-informazzjoni 
ta’ natura personali trażmessa lil pajjiż 
terz skond l-Artikolu 7(3), tkun suġġetta 
għall-istess limiti ta’ użu bħal dawk li 
japplikaw għall-Istati Membri skond il-
paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. 

imħassar

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma' l-Emenda 19 li tħassar l-Artikolu 7(3) tal-proposta. 

Emenda 24
Artikolu 11, paragrafu 2, punt (a)
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a) informazzjoni dwar il-persuna 
kkundannata (isem, kunjom, data tat-twelid, 
post tat-twelid, laqam jew alias jekk ikun 
hemm bżonn, sess, nazzjonalità, formola 
legali u l-uffiċċju rreġistrat għall-persuni 
legali);

a) informazzjoni dwar il-persuna 
kkundannata (kunjom, isem, isem ta' qabel,
data tat-twelid, lokalità u pajjiż tat-twelid, 
laqam jew alias jekk ikun hemm bżonn, 
sess, nazzjonalità, formola legali u l-
uffiċċju rreġistrat għall-persuni legali);

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet ta' qabel għandhom ikunu inklużi minħabba n-numru kbir ta' każijiet ta' bidla ta' l-
isem jew ta' l-identità.

Emenda 25
Artikolu 11, paragrafu 2, punt (b)

b) informazzjoni dwar il-forma tal-
kundanna (data u post, isem u natura ta' l-
awtorità li tikkundanna);

b) informazzjoni dwar il-forma tal-
kundanna (data u post, numru ta' 
referenza fejn dan ikun magħruf, u isem 
u natura ta' l-awtorità li tikkundanna);

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni għandha titħaffef billi jkun inkluż in-numru tad-deċiżjoni legali meta dan 
ikun magħruf.

Emenda 26
Artikolu 11, paragrafu 2, punt (c)

c) informazzjoni dwar il-fatti li wasslu 
għall-kundanna (data, post, natura, statut 
legali, liġi kriminali applikabbli);

c) informazzjoni dwar il-fatti li wasslu 
għall-kundanna (data, natura, statut legali, 
liġi kriminali applikabbli);

Ġustifikazzjoni

Il-post fejn ikun seħħ ir-reat m'hux ta' importanza fir-rigward ta' l-effetti li s-sentenza jista' 
jkollha fuq proċeduri penali oħra. Xi Stati Membri ma jinkludux il-post ta' l-għamil fid-dejta 
mdaħħal fil-kondotta kriminali.

Emenda 27
Artikolu 14, paragrafu 5

5. Din id-Deċiżjoni Qafas m’għandhiex 
impatt fuq l-applikazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli inklużi fi 

5. Din id-Deċiżjoni Qafas m’għandhiex 
impatt fuq l-applikazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli inklużi fi 
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ftehim bilaterali jew multilaterali konklużi 
bejn l-Istati Membri.

ftehimiet jew konvenzjonijiet bilaterali jew 
multilaterali konklużi bejn l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma' l-Emenda 17.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond 

L-informazzjoni dwar it-tipi differenti ta' kundanni, arresti, mandati għat-tfitxija u għall-
arrest, kondotti kriminali, jew evidenza oħra sinifikattiva ta' preċedenti kriminali jiġi mdaħħal 
u miżmum fir-reġistru ta' kondotta kriminali b'konformità mal-liġi nazzjonali ta' kull Stat 
Membru. L-għan ewlieni tal-kondotti kriminali hu li jipprovdu l-istorja sħiħa tal-preċedenti 
kriminali individwali kollha li jistgħu jintużaw għal numru ta' għanijiet, inkluż l-
identifikazzjoni ta' persuni ssuspettati, li jgħinu l-investigazzjonijiet kriminali li jkunu qed 
isiru, li jiddeterminaw sentenza kemm għandha tkun applikata strettament fi proċess 
kriminali, u li jikkjarifikaw u evalwaw kemm persuna tkun onestà u xierqa. L-eżistenza ta' 
dawn ir-reġistri tirrifletti l-ħtieġa li informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini jew residenti ta' 
pajjiż tiddaħħal u tinżamm. Il-prinċipju li kull Stat Membru jiċċentralizza l-informazzjoni fuq 
il-kundanni taċ-ċittadini tiegħu stess tkun miżmuma mingħajr tibdil (il-prinċipju tan-
nazzjonalità).

Madankollu, permezz ta' l-impatt tal-qsim frekwenti tal-fruntieri fl-UE, hija dejjem aktar 
komuni li nies jingħataw kundanni kriminali barra l-pajjiż li huma ċittadini tiegħu. Il-
kwistjoni ewlenija għalhekk hija x'għandu jsir bl-informazzjoni dwar il-kundanni tal-persuni 
li m'huma la ċittadini u lanqas residenti ta' l-Istat Membru li fih ikunu kkundannati xorta: kif 
għandhom ikunu reġistrati dawn il-kundanni, lil min jintbagħtu u b'liema mod. Kif huma l-
affarijiet bħalissa, ma hemm l-ebda kriterji komuni għall-UE dwar il-kundanni ta' ċittadini ta' 
nazzjonalità oħra (peress li qed nittrattaw kompetenza purament nazzjonali). Minn banda, xi 
Stati Membri ma jinkludux kundanni barranin taċ-ċittadini tagħhom stess fir-reġistru tal-
kondotti kriminali; mill-banda l-oħra, dawk li jagħmlu hekk, jużaw kriterji diversi meta 
jdaħħlu dan it-tip ta' dejta. It-tip ta' informazzjoni rreġistrata dwar il-kondotti kriminali 
għalhekk ivarja minn Stat Membru għal ieħor. Minbarra t-tipi differenti ta' informazzjoni li 
qed tkun irreġistrata, is-sistema eżistenti għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri 
m'hix sodisfaċenti u ma twassalx għal użu transkonfinali effiċenti jew korrett. 

Filwaqt li jippermetti il-ħtieġa tar-rispett sħiħ tad-diversità tas-sistemi legali ta' l-Istati 
Membri, ta' l-indipendenza tal-ġudikatura u tal-mekkaniżmi Ewropej kollha li jeżistu bħalissa, 
issa huwa importanti biex b'urġenza l-qasam Ewropew tal-ġustizja jiġi kkonsolidat sabiex 
jiggarantixxi d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini UE kollha, filwaqt li jsaħħaħ 
il-fiduċja reċiproka u l-istat tad-dritt madwar l-Unjoni. Għalhekk, huwa essenzjali li tiżdid il-
koperazzjoni ġudizzjarja, u hawn l-iskambju ta' l-informazzjoni huwa wieħed mill-
kwistjonijiet kruċjali.

L-għan tal-proposta preżenti hu li titjieb il-komunikazzjoni u li jiġi sgurat li hemm risposta 
korretta, kompluta u eżawrjenti għal talbiet ta' informazzjoni dwar kondotti kriminali bejn l-
Istati Membri. 

B'dan il-ħsieb, hemm bżonn ta' progress ulterjuri sabiex jiġu stabbiliti mekkaniżmi Ewropej 
għall-iskambju ta' informazzjoni f'forma standard, kompjuterizzata u li tiġi tradotta faċilment, 
billi jintużaw proċeduri awtomatiċi u fuq il-bażi ta' "format ewropew standard".
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Il-qafas legali eżistenti  

Fil-preżent, l-informazzjoni dwar il-kundanni qed tiċċirkola bejn l-Istati Membri skond il-
mekkaniżmi tal-Konvenzjoni Ewropea dwar Assistenza Reċiproka fi Kwistjonijiet Kriminali 
tal-1959 (Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa; minn issa 'l quddiem "il-Konvenzjoni ta' l-
1959"), u, b'mod speċifiku, l-Artikoli 13 u 22 tagħha u l-Artikolu 4 tal-protokol addizzjonali 
tas-17 ta' Marzu 1978. 

Dawn id-dispożizzjonijiet jirregolaw:

- il-kundizzjonijiet li jmexxu t-twassil ta' siltiet mill-kondotti kriminali bejn il-partijiet tal-
Konvenzjoni (Artikolu 13); u

- l-obbligu li jkun trażmess, fuq bażi reċiproka u awtomatika u darba fis-sena, dettalji ta' 
kundanni li jaffettwaw ċittadini ta' stati membri kuntrattwali oħra (Artikolu 22). 

Madankollu, il-mekkaniżmu bbażat fuq il-Konvenzjoni ta' l-1959 mhux sodisfaċenti. L-ogħti 
awtomatiku ta' l-informazzjoni fuq kundanni ta' ċittadini ta' stat membru kuntrattwali 
(Artikolu 22) xi kultant m'hux biżżejjed u jista' jkun ukoll kompletament ineżistenti.

Sabiex tinkiseb informazzjoni wara talba għall-assistenza reċiproka skond l-Artikolu 13, huwa 
meħtieġ li tkun segwita proċedura li tant hi kkumplikata li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet l-
awtoritajiet ġudizzjarji ma jsaqsu għall-ebda informazzjoni. Dan ifisser li ċittadini ta' stati 
membri oħra spiss jiġu kkundannati fil-kunsiderazzjoni tal-kondotta kriminali fil-pajjiż fejn 
isir il-proċess, iżda mhux tal-kundanni tagħhom fi Stati Membri oħra, u b'mod partikulari, ta' 
dak li huma jkunu ċittadini jew residenti. 

Kontenut tal-Proposta

Fit-13 ta' Ottubru 2004 l-Kumissjoni adottat proposta inizzjali għal deċiżjoni qafas dwar l-
iskambju ta' informazzjoni maħruġa minn kondotti kriminali, bil-ħsieb tat-titjib fuq żmien 
qasir tal-mekkaniżmi tal-Konvenzjoni ta' l-1959. Madankollu, din il-proposta ma 
timmodifikax dawk il-mekkaniżmi b'mod sostanzjali, u tieħu biss pass parzjali lejn li jiġu 
rrimedjati anormalitajiet tagħhom. Il-proposta preżenti hija mmirata lejn riforma kbira ta' 
dawk il-mekkaniżmi, sabiex jiġi żgurat li l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna jista' 
jagħti risposta minnufih, korretta, kompluta u eżawrjenti lit-talbiet għall-informazzjoni li 
jirċievi.

Għandu jitqies ukoll id-deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar li jitqiesu kundanni fl-Istati Membri 
ta' l-UE waqt proċeduri penali ġodda. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-JHA fl-4 u l-5 ta' Diċembru 
2006 intlaħqet ftehima ġenerali dwar l-applikazzjoni ta' dik id-deċiżjoni; madankollu, jista' 
jkun effettiv biss jekk ikun hemm mekkaniżmi sabiex ikun iffaċilitat l-iskambju ta' 
informazzjoni dwar kondotti kriminali.

Trażmissjoni awtomatika ta' l-informazzjoni fuq il-kundanni

Il-proposta tobbliga lill-Istati Membri sabiex ikun hemm skamjbu regolari ta' l-informazzjoni 
dwar kundanni u dwar bidliet sussegwenti li jinvolvu l-modifika jew it-tħassir ta' 
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informazzjoni miżmuma fir-reġistri ta' kondotta kriminali, u li dan isir jew mill-ewwel jew 
malajr kemm jista' jkun (mhux biss darba fis-sena). Barra minn hekk, l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna huwa obbligat li jżomm u jaġġorna l-informazzjoni trażmessa (ir-
reġistri kollha għandu jkollhom l-istess informazzjoni fuq individwu partikulari u fuq 
kundanna partikulari). Dawn ir-regoli ma għandhomx, madankollu, jintużaw b'mod li xi ħadd 
ikun ittrattat b'mod inqas favorevoli milli kieku ġie kkundannat minn qorti fl-Istat Membru 
tiegħu stess. 

Per eżempju, fejn ir-regoli nazzjonali dwar iż-żamma ta' kondotti kriminali ordnaw it-tħassir 
ta' kundanna nazzjonali, l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna ma jistax jibqa' juża dik 
l-informazzjoni f'proċeduri nazzjonali; madankollu jista' jittrażmettiha lil Stat Membru ieħor li 
jitlobha. 

Sabiex jassigura l-funzjonament effettiv u korrett ta' l-iskambju, l-informazzjoni dwar il-
kundanni għandu jinkludi n-nazzjonalità tal-persuna kkundannata u l-perjodu ta' żmien li fih 
din l-informazzjoni għandha tibqa' fir-reġistru ta' l-Istat Membru li jkun qed jikkundanna. 

Skambju ta' informazzjoni wara talba 

Informazzjoni dwar kondotti kriminali tista' tintalab mill-awtorità ċentrali ta' Stat Membru, 
minn individwu fir-rigward tal-preċedenti kriminali tiegħu stess (minn awtorità ċentrali ta' 
Stat Membru), jew minn pajjiż terz (skond l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni ta' l-1959). Sabiex 
ikun imħaffef l-iskambju, it-talbiet kollha imressqa minn awtorità ċentrali għandhom isegwu 
"format Ewropew standard" (il-pajjiżi terzi huma eżenti).

Barra minn hekk, bil-għan li jkun imħaffef il-proċess ta' l-iskambju ta' l-informazzjoni, il-
proposta tistipula skadenzi ta' żmien għar-risposti għat-talbiet. Talbiet minn Stat Membru 
għandhom jingħataw risposta fi żmien għaxart ijiem, u dawk minn individwi dwar il-
preċedenti kriminali tagħhom stess fi żmien għoxrin ġurnata. Talbiet minn pajjiżi terzi huma 
mmexxija mill-Konvenzjoni ta' l-1959, li ma tistipulax skadenzi ta' żmien speċifiċi.

Il-proposta tagħmel distinzjoni bejn tliet tipi ta' proċedura ta' risposti għal talba għall-
informazzjoni dwar kundanni: 

1. meta ssir talba minn Stat Membru għall-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna:

- jekk l-informazzjoni tkun mitluba fil-kuntest ta' proċeduri penali, l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna għandu jitrażmetti l-informazzjoni dwar il-kundanni kollha li jinstabu 
fil-kondotti tiegħu: kundanni nazzjonali, dawk mogħtija fi Stat Membru ieħor, u dawk 
mogħtija f'pajjiżi terzi; 

- jekk l-informazzjoni hi mitluba għal finijiet barra l-proċeduri penali, l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna għandu jirrispondi skond il-liġi tiegħu stess dwar il-kundanni 
nazzjonali u kundanni mogħtija f'pajjiżi terzi. Madankollu, fil-każ ta' kundanni mogħtija minn 
Stati Membri oħra, għandu jara ma' l-Istat Membru kkonċernat jekk u sa fejn jista' jittrażmetti 
l-informazzjoni li jkun irċieva.

2. meta t-talba tkun saret minn pajjiż terz lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna 
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(skond l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni ta' 1959), l-informazzjoni dwar il-kundanni nazzjonali 
trid tkun trażmessa bi qbil mal-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru li jkun talab l-informazzjoni, 
bħalma fil-każ ta' kundanni f'pajjiżi terzi. Madankollu, meta l-informazzjoni mitluba tinkludi 
kundanni mogħtija minn Stat Membru ieħor, l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna u 
minn fejn tkun qed tintalab l-informazzjoni għandu jivverifika jekk u sa fejn ikun jista' 
jitrażmetti l-informazzjoni. 

3. meta Stat Membru barra minn dak tan-nazzjonalità tal-persuna jirċievi talba għall-
informazzjoni minn kwalunkwe Stat Membru ieħor, għandu jressaq l-informazzjoni dwar il-
kundanni nazzjonali. Jekk it-talba m'għandiex x'taqsam mal-proċeduri penali, għandu 
jirrispondi bi qbil mal-liġi nazzjonali. 

Ir-rimarki u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur

Ir-rapporteur tagħkom jemmen li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tintlaqa', u jqis li l-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu propost għandu jkun kontribut pożittiv għall-adozzjoni tar-
riżoluzzjonijiet fil-qasam legali. 

Huwa jipproponi numru ta' emendi bil-għan li l-proposta tkun iktar inklussiva u sabiex il-
kliem ikun aktar ċar. Uħud mill-emendi huma maħsuba biex tkun aktar konformi mad-
deċiżjoni qafas dwar li jitqiesu kundanni fl-Istati Membri ta' l-UE waqt proċeduri penali 
ġodda.

Jeħtieġ li l-proposta jkollha kliem mqiegħed b'mod ċar u preċiż, li jiġu evitati espressjonijiet 
kundizzjonali li jistgħu jagħtu l-impressjoni li t-trażmissjoni ta' l-informazzjoni tista' tkun 
purament kwistjoni ta' bona volontà min naħa ta' l-Istati Membri. B'l-istess mod, it-
terminoloġija legali f'kull verżjoni lingwistika għandha tikkorrispondi bis-sħiħ ma' dik li tkun 
qed tintuża fl-Istat Membru kkonċernat. 

Sabiex tingħata spinta lill-effiċjenza fil-prattika tal-koperazzjoni legali fil-qasam penali, huwa 
importanti li jinżamm il-mekkaniżmu propost mill-Kummissjoni, skond liem:

1. l-Istat Membru li tiegħu l-persuna hi ċittadina għandu jkun risponsabbli għaż-żamma ta' l-
informazzjoni dwar kundanni taċ-ċittadini tiegħu stess;

2. kwalunkwe modifika jew tħassir ta' l-informazzjoni li għandha x'taqsam ma' kondotti 
kriminali li sseħħ fl-Istat Membru li jikkundanna għandhom iġibu magħhom l-istess modifika 
jew tħassir fl-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna.

L-arranġamenti għall-modifika jew għat-tħassir tal-kondotti kriminali huma importanti ħafna. 
Hemm, ovvjament, żewġ possibilitajiet: dawk il-modifiki jew tħassir jistgħu jsegwu jew il-liġi 
ta' l-Istat Membru li tiegħu l-persuna kkundannata hi ċittadina, jew dik ta' l-Istat Membru li 
jikkundanna.

Bl-ewwel għażla, il-kondotti kriminali li joħorġu minn sentenza ta' qorti nazzjonali ikunu 
disponibbli lill-Istati Membri l-oħra jew le jiddependi min nazzjonalità tal-persuna 
kkundannata. Stat Membru li jitlob l-informazzjoni mir-reġistru ta' l-Istat Membru tan-
nazzjonalità tal-persuna mhux neċessarjament jikseb l-informazzjoni kollha dwar il-persuna 
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kkonċernata: jikseb biss dak id-dejta li l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna ħaseb li 
għandu jżomm taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu stess. 

Jidher aktar korrett li tiġi applikata l-liġi ta' l-Istati Membri li jikkundannaw. F'dan il-każ, 
anke jekk ma jkun hemm l-ebda garanzija li l-istess regoli japplikaw fil-perjodu ta' żmien li 
jinżammu l-kondotti kriminali, il-formula tevita distorzjonijiet li jinqalgħu miċ-ċittadinanza u 
tiżgura l-integrità tad-dejta miżmuma fir-reġistri tal-kondotti kriminali.

Fl-aħħar nett, id-deċiżjoni m'għandiex tipproponi kundizzjonijiet li jkunu diffiċli li l-Istati 
Membri jikkonformu magħhom, peress li dan inaqqas il-ħeffa ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni. Uħud mid-dispożizzjonijiet proposti jġibu magħhom il-ħolqien ta' subindiċi 
jew subreġistri li jdewmu l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu li għandu jinħoloq. 


