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Emenda 22
Carlo Casini

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Biex jiġi żgurat li l-Europol tkun
organizzazzjoni responsabbli u trasparenti 
bis-sħiħ, huwa meħtieġ, fid-dawl tal-
Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jiġu 
stabbiliti proċeduri għall-iskrutinju tal-
attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali, fejn titqies kif dovut il-ħtieġa li 
tiġi ssalvagwardjata l-konfidenzjalità tal-
informazzjoni operazzjonali.

(48) Biex jiġi rispettat ir-rwol tal-
parlamenti fl-ambitu tal-monitoraġġ tal-
ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja 
Ewropew kif ukoll ir-responsabilitajiet 
politiċi tal-parlamenti nazzjonali u tal-
Parlament Ewropew f'dak li jirrigwarda r-
rispett u l-eżerċitar tas-setgħat rispettivi 
fil-qafas tal-proċess leġiżlattiv, jixraq li l-
Europol tkun organizzazzjoni responsabbli 
għall-operat tagħha u trasparenti bis-sħiħ. 
Għal dan il-għan, fid-dawl tal-Artikolu 88 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, jeħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri 
għall-iskrutinju tal-attivitajiet tal-Europol 
mill-Parlament Ewropew flimkien mal-
Parlamenti nazzjonali f'konformità mad-
dispożizzjonijiet dwar il-koperazzjoni 
interparlamentari definiti fit-Titolu II tal-
Protokoll Nru 1 tat-Trattati dwar l-Unjoni 
Ewropea, filwaqt li titqies kif dovut il-
ħtieġa li tiġi ssalvagwardjata l-
konfidenzjalità tal-informazzjoni 
operazzjonali.

Or. it

Emenda 23
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Stabbiliment tal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ
fl-Infurzar tal-Liġi

Stabbiliment tal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi
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Or. fr

Emenda 24
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'dan qed tiġi stabbilita Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-
Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) biex 
ittejjeb il-kooperazzjoni reċiproka bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-Unjoni 
Ewropea, biex issaħħaħ u tappoġġja l-
azzjonijiet tagħhom kif ukoll tpoġġi fis-
seħħ politika Ewropea koerenti għat-
taħriġ.

1. B'dan qed tiġi stabbilita Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Liġi (Europol) biex ittejjeb il-
kooperazzjoni reċiproka bejn l-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fl-Unjoni Ewropea, biex 
issaħħaħ u tappoġġja l-azzjonijiet tagħhom. 

Or. fr

Emenda 25
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuċċedi l-
Europol kif stabbilit mid-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI u s-CEPOL kif 
stabbilit mid-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI.

2. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuċċedi l-
Europol kif stabbilit mid-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI. 

Or. fr

Emenda 26
Sylvie Guillaume
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Europol għandu wkoll jassisti, 
jiżviluppa, iwettaq u jikkoordina 
attivitajiet ta' taħriġ għal uffiċjali tal-
infurzar tal-liġi.

imħassar

Or. fr

Emenda 27
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
għand il-Parlament Ewropew dwar il-
prestazzjoni ta' dmirijietu meta jiġi 
mistieden jagħmel hekk.  Il-Kunsill jista’ 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv biex 
jirrapporta dwar il-prestazzjoni ta' 
dmirijietu.

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
għand il-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali dwar il-prestazzjoni 
ta' dmirijietu u jagħti l-informazzjoni 
kollha pertinenti dwar it-twettiq tal-fażi 
tat-tħejjija tal-programm ta' ħidma 
annwali kif ukoll l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni ex post, meta jiġi mistieden 
jagħmel hekk. Il-Kunsill jista’ jistieden lid-
Direttur Eżekuttiv biex jirrapporta dwar il-
prestazzjoni ta' dmirijietu.

Or. fr

Emenda 28
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 3 imħassar
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KUMITAT XJENTIFIKU GĦAT-
TAĦRIĠ

Or. fr

Emenda 29
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ

1. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ 
għandu jkun korp konsultattiv 
indipendenti li jiżgura u jiggwida l-
kwalità xjentifika tal-ħidma tal-Europol 
dwar it-taħriġ. Għal dan il-għan, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jinvolvi lill-
Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ minn 
kmieni fit-tħejjija tad-dokumenti kollha 
msemmija fl-Artikolu 14 sakemm dawn 
ikunu relatati mat-taħriġ.
2. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ 
għandu jkun magħmul minn ħdax-il (11) 
persuna tal-ogħla stima akkademika jew 
professjonali fis-suġġetti koperti mill-
Kapitolu III ta' dan ir-Regolament. Il-
Bord tal-Maniġiment għandu jaħtar lill-
membri wara sejħa trasparenti għall-
applikazzjonijiet u l-proċedura tal-għażla, 
li tkun ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-membri 
tal-Bord tal-Maniġment ma għandhomx 
ikunu membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għat-Taħriġ. Il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għat-Taħriġ għandhom ikunu 
indipendenti. Huma la għandhom ifittxu 
u lanqas jieħdu struzzjonijiet mingħand xi 
gvern jew xi korp ieħor.
3. Il-lista tal-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għat-Taħriġ għandha tkun 
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pubblika u għandha tiġi aġġornata mill-
Europol fil-websajt tiegħu.
4. Il-mandat tal-membri tal-Bord 
Xjentifiku għat-Taħriġ għandu jkun ta' 
ħames snin. Ma għandux jiġi mġedded u 
l-membri tiegħu jistgħu jitneħħew mill-
kariga jekk ma jissodisfawx il-kriterji tal-
indipendenza.
5. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ 
għandu jeleġġi l-President u l-Viċi 
President tiegħu għal terminu ta’ ħames 
snin. Għandu jadotta pożizzjonijiet 
b’maġġoranza sempliċi. Għandu jitlaqqa' 
mill-President sa erba' darbiet fis-sena.
Jekk meħtieġ, il-President għandu jsejjaħ 
laqgħat straordinarji fuq inizjattiva tiegħu 
jew fuq talba ta’ mill-inqas erba' membri 
tal-Kumitat.
6. Id-Direttur Eżekuttiv, il-Viċi Direttur 
Eżekuttiv għat-Taħriġ jew ir-
rappreżentanti rispettivi tagħhom 
għandhom jiġu mistiedna għal-laqgħat 
bħala osservaturi li ma jivvutax.
7. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ 
għandu jkun mgħejjun minn segretarju/a 
li għandu/ha j/tkun membru tal-persunal 
tal-Europol magħżul mill-Kumitat u 
maħtur mid-Direttur Eżekuttiv.
8. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriġ 
għandu, b'mod partikolari:
(a) jagħti parir lid-Direttur Eżekuttiv u 
lill-Viċi Direttur Eżekuttiv għat-Taħriġ fl-
abbozzar tal-programm ta' ħidma annwali 
u dokumenti strateġiċi oħra, biex jiżgura 
l-kwalità xjentifika tagħhom u l-koerenza 
tagħhom mal-politiki u l-prijoritajiet tal-
Unjoni għas-settur;
(b) jipprovdi opinjoni u pariri 
indipendenti lill-Bord tal-Maniġment 
dwar kwistjonijiet marbuta mal-mandat 
tiegħu;
(c) jipprovdi opinjoni u pariri 
indipendenti dwar l-kwalità tal-kurrikula, 
il-metodi ta’ tagħlim applikati, l-
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alternattiv ta' tagħlim u l-iżviluppi 
xjentifiċi;
(d) iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor ta' 
konsulenza relatat mal-aspetti xjentifiċi 
tal-ħidma tal-Europol b'rabta ma' taħriġ 
fuq talba tal-Bord tal-Maniġment jew 
mid-Direttur Eżekuttiv jew mill-Viċi 
Direttur Eżekuttiv għat-Taħriġ.
9. Il-baġit annwali tal-Kumitat Xjentifiku 
għat-Taħriġ għandu jiġi allokat taħt 
intestitura baġitarja individwali tal-
Europol.

Or. fr

Emenda 30
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba’ Diretturi Deputati Eżekuttivi, 
inkluż wieħed responsabbli għat-taħriġ, 
għandhom jassistu lid-Direttur Eżekuttiv. 
Il-Viċi Direttur Eżekuttiv għat-taħriġ 
għandu jkun responsabbli għall-
immaniġġjar tal-Akkademja l-Europol u 
tal-attivitajiet tagħha. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jiddefinixxi l-kompiti 
tal-oħrajn.

1. Tliet Diretturi Deputati Eżekuttivi 
għandhom jassistu lid-Direttur Eżekuttiv. 
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddefinixxi l-
kompiti tal-oħrajn.

Or. fr

Emenda 31
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament, għandu jkun is-suċċessur 
ġuridiku ġenerali fir-rigward tal-kuntratti 
kollha konklużi minn, obbligazzjonijiet
preeżistenti, u l-proprjetajiet akkwistati
mill-Europol, kif stabbilit permezz tad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI, u s-CEPOL, kif 
stabbilit skont id-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI.

1. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament, għandu jkun is-suċċessur 
ġuridiku ġenerali fir-rigward tal-kuntratti 
kollha konklużi mill-Europol kif stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI, l-
obbligi preeżistenti tiegħu, u l-proprjetajiet 
akkwistati minnu.

Or. fr

Emenda 32
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv tas-CEPOL 
maħtur abbażi tal-Artikolu 11(1) tad-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI għandu, għall-
bqija tal-perjodi li jibqa' tal-mandat 
tiegħu, jingħata l-funzjonijiet tal-Viċi 
Direttur Eżekuttiv tat-taħriġ tal-Europol. 
Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt 
tiegħu ma jinbidlux. Jekk il-mandat 
jintemm wara [id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament] iżda qabel [id-data 
tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament], 
għandu jiġu estiż awtomatikament sa sena 
wara d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. fr


