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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

SFOND

L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) beda bħala korp intergovernattiv irregolat minn 
Konvenzjoni konkluża bejn l-Istati Membri, li daħlet fis-seħħ fl-1999. Bis-saħħa ta’ Deċiżjoni 
tal-Kunsill adottata fl-2009, l-EUROPOL sar aġenzija tal-UE finanzjata mill-baġit tal-UE. Ir-
rwol tiegħu huwa li jagħti appoġġ lill-azzjoni tas-servizzi nazzjonali tal-infurzar tal-liġi u lill-
kooperazzjoni reċiproka tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-
terroriżmu.

Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) ġie stabbilit bħala aġenzija tal-UE fl-2005, jieħu 
ħsieb attivitajiet relatati mat-taħriġ ta' uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. Għandu l-għan li jiffaċilita 
l-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija nazzjonali billi jorganizza korsijiet b’dimensjoni ta’ 
pulizija Ewropea.

Sabiex jintlaħqu ekonomiji ta’ skala u minħabba l-interessi u l-kompiti sovrastanti ta’ dawn 
iż-żewġ aġenziji tal-Komunità, il-fużjoni tagħhom ġiet ikkunsidrata bħala xierqa. Il-Joint 
Statement dwar l-Approċċ Komuni għall-aġenziji deċentralizzati tal-UE approvat mill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni f’Lulju 2012 jistabbilixxi prinċipji għall-
arranġamenti tal-governanza ta’ aġenziji bħall-Europol u s-CEPOL.. Il-fużjoni tal-EUROPOL 
u s-CEPOL f’aġenzija waħda, li tkun ibbażata fil-kwartieri ġenerali attwali tal-Europol fl-
Aja joħloq sinerġiji importanti u kisbiet fl-effiċjenza.

B’mod parallel u sabiex tiġi ttrattata ż-żieda qawwija fil-kriminalità serja u organizzata fl-
Ewropa f’dawn l-aħħar 10 snin, pereżempju, fir-rigward ta’ traffikar tal-bnedmin, ta’ drogi 
illegali, u tal-armi, il-kriminalità finanzjarja bħall-korruzzjoni, il-frodi u l-ħasil tal-flus, u ċ-
ċiberkriminalità, jidher li huwa ta’ importanza vitali li l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u 
l-kuntatti bejn il-persunal operattiv u tat-taħriġ jeħtieġ li jittejbu iżjed. 

OBJETTIVI

Il-propopsta tkopri għadd ta’ objettivi:

 tallinja l-EUROPOL mar-rekwiżiti tat-Trattat ta’ Lisbona billi toħloq il-qafas 
leġiżlattiv tal-EUROPOL fir-regolament u billi tintroduċi mekkaniżmu għall-kontroll 
tal-attivitajiet tal-Europol mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali.

 tistabbilixxi skemi ta’ taħriġ u programmi ta’ skambju Ewropej għall-professjonisti 
tal-infurzar tal-liġi rilevanti kollha fil-livell nazzjonali u tal-UE. 

 tagħti lill-EUROPOL responsabbiltajiet ġodda sabiex ikun jista’ jipprovdi appoġġ 
aktar komprensiv lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri. Dan jinkludi li l-
EUROPOL jieħu f'idejh il-kompiti attwali tas-CEPOL fil-qasam tat-taħriġ għall-
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u jiżviluppa Skema ta’ Taħriġ dwar l-Infurzar tal-Liġi. Dan 
jinvolvi wkoll il-possibbiltà li l-EUROPOL jiżviluppa ċentri tal-UE tal-għarfien espert 
speċjalizzat għall-ġlieda kontra ċerti tipi ta' kriminalità li jaqgħu taħt l-għanijiet tal-
EUROPOL, partikolarment iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità.
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 tiżgura reġim robust għall-protezzjoni tad-dejta għall-EUROPOL, partikolarment biex 
jiġi żgurat li s-superviżur tal-protezzjoni tad-dejta tal-EUROPOL ikollu indipendenza 
sħiħa, ikun jista’ jaġixxi b’mod effettiv u jkollu biżżejjed setgħat ta’ intervent.

 ittejjeb il-governanza tal-EUROPOL billi tfittex iżjed effiċjenza. 

RESPONSABBILTÀ

Permezz tal-allinjament tal-EUROPOL mar-rekwiżiti tat-Trattat ta’ Lisbona, u ż-żieda 
tar-responsabbiltà tiegħu, ir-Regolament futur jiżgura li l-attivitajiet tal-EUROPOL ikunu 
suġġetti għal skrutinju mir-rappreżentanti eletti b’mod demokratiku taċ-ċittadini tal-UE. Mil-
lat prattiku, il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jirċievu 
informazzjoni permezz ta’ rapporti annwali dwar l-attivitajiet u kontijiet finali kull sena, u 
jkunu jistgħu jirċievu valutazzjonijiet tat-theddid għall-informazzjoni, analiżi strateġika u 
rapporti dwar is-sitwazzjoni ġenerali, eċċ.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew:

 jissodisfa l-funzjonijiet tiegħu tal-awtorità baġitarja (jirċievi d-dikjarazzjoni tal-estimi, 
ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għal dik is-sena finanzjarja, u 
kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-proċedura ta’ kwittanza); 

 jiġi kkonsultat dwar il-programm ta’ ħidma pluriennali tal-EUROPOL u jirċievi għall-
informazzjoni l-programm ta’ ħidma annwali tal-EUROPOL; 

 jista’ jistieden lill-kandidat għad-Direttur Eżekuttiv tal-EUROPOL għal seduta 
quddiem il-kumitat parlamentari kompetenti jew sabiex iwieġeb għall-mistoqsijiet 
tiegħu dwar il-prestazzjoni tiegħu/tagħha.

Sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista’ jeżerċita l-iskrutinju iżda fl-istess ħin jiżgura l-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni operazzjonali, l-EUROPOL u l-Parlament Ewropew 
jeħtiġilhom jikkonkludu arranġament ta’ ħidma dwar l-aċċess għall-Informazzjoni 
Klassifikata tal-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni sensittiva mhux klassifikata proċessata 
mill-EUROPOL jew permezz tiegħu.

L-EUROPOL bħala ċentru għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi fl-Istati Membri. Dan isir billi jissaħħaħ l-obbligu tal-Istati Membri li 
jipprovdu lill-EUROPOL b’dejta rilevanti. Qed jiġi offrut inċentiv billi tiġi estiża l-
possibbiltà għas-servizzi tal-infurzar tal-liġi li jirċievu appoġġ finanzjarju għal 
investigazzjonijiet transfruntiera f'oqsma oħra minbarra l-qasam tal-iffalsifikar tal-euro. Qed 
jiddaħħal mekkaniżmu ta’ rappurtar għall-monitoraġġ tal-kontribuzzjoni tad-dejta mill-Istati 
Membri lill-EUROPOL.

TIBDIL MEĦTIEĠ

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, u r-rapporteur tiegħu permezz tal-emendi 
ssuġġeriti, xtaqu jenfasizzaw b’mod partikolari:
- ir-rwol tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali sabiex jiddeterminaw flimkien l-
organizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regoalri fl-
Unjoni, b’mod speċjali fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura fejn l-
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Unjoni u l-Istati Membri jaqsmu bejniethom il-kompetenzi tagħhom;
- il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
Europol;
- ir-Regoli fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-dejta kif stabbiliti mill-Parlament Ewropew iridu 
jiġu applikati.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala kumitat responsabbli, biex jinkorpora fir-rapport tiegħu l-emendi li 
gejjin.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u t-
Taħriġ (Europol) u li tħassar id-
Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 
2005/681/ĠAI

dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi 
(Europol) u li tħassar id-Deċiżjoni
2009/371/ĠAI 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija;  Dawn l-aġenziji huma pjuttost effettivi u l-kooperazzjoni bejniethom qiegħda tikber 
u diġà qiegħda titjieb sabiex tiżgura s-sikurezza Ewropea. Għall-kuntrarju, fużjoni tal-
Europol u s-CEPOL tista’ taffettwa l-indipendenza tagħhom li mhijiex mixtieqa. 
Għaldaqstant it-Titolu tal-proposta għandu jsemmi biss l-Europol.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il- Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 88 u l-
Artikolu 87(2)(b) tiegħu,

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 88 tiegħu, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant il-kunsiderazzjoni trid tirreferi biss għall-Artikolu 88 tat-TFUE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 88 tat-Trattat jipprevedi li l-
Europol ikun irregolat b'regolament li 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Dan jirrikjedi wkoll 
l-istabbiliment ta' proċeduri għall-iskrutinju 
tal-attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew, flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali. Għaldaqstant, huwa neċessarju 
li d-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI tinbidel 
b'regolament li jistipula r-regoli dwar l-
iskrutinju parlamentari.

(2) L-Artikolu 88 tat-Trattat jipprevedi li l-
Europol ikun irregolat b'regolament li 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Dan jirrikjedi wkoll 
l-istabbiliment ta’ proċeduri għall-
iskrutinju tal-attivitajiet tal-Europol mill-
Parlament Ewropew, flimkien mal-
Parlamenti nazzjonali skont l-Artikolu 
12(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 
l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-
rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea, sabiex jittejbu l-leġittimità 
demokratika u r-responsabbiltà tal-
Europol u ċ-ċittadini Ewropej.
Għaldaqstant, huwa neċessarju li d-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI tinbidel 
b'regolament li jistipula r-regoli dwar l-
iskrutinju parlamentari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu enfasizzati l-għanijiet speċifiċi tal-iskrutinju parlamentari tal-
Europol. L-Artikolu 12 tat-TUE jirreferi għall-kontribut attiv tal-Parlamenti nazzjonali għall-
funzjonament tajjeb tal-Unjoni u l-Protokoll (Nru 1) u l-Artikolu 9 tal-Protokoll jassenjalhom, 
b’konċertazzjoni mal-Parlament Ewropew, l-organizzazzjoni u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni interparlamentari fl-Unjoni. Iż-żewġ Artikoli bħala liġi Primarja tal-UE li 
tikkonċerna l-kooperazjoni interparlamentari jeħtieġ li jissemmew.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kulleġġ tal-Pulizija Ewropew 
('CEPOL') ġie stabbilit skont id-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI sabiex jiffaċilita 
l-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija 
nazzjonali billi jorganizza u jikkoordina 
attivitajiet ta' taħriġ b'dimensjoni ta' ħidma 
tal-pulizija Ewropea.

(3) L-Europol, sabiex jippermetti l-
missjoni tiegħu, jistabbilixxi wkoll 
kooperazzjoni speċjali mal-Kulleġġ tal-
Pulizija Ewropew (‘CEPOL’), kif stabbilit 
skont id-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI, sabiex 
jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-
pulizija nazzjonali billi jorganizza u 
jikkoordina attivitajiet ta' taħriġ 
b’dimensjoni ta’ ħidma tal-pulizija 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Dawn l-aġenziji huma pjuttost effettivi u huwa importanti li tiżdied il-kooperazzjoni 
bejniethom sabiex tiġi żgurata s-sikurezza Ewropea.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fid-dawl tar-rabtiet bejn il-kompiti tal-
Europol u s-CEPOL, l-integrazzjoni u r-
razzjonalizzazzjoni tal-funzjonijiet taż-
żewġ aġenziji jsaħħu l-effettività tal-
attività operazzjonali, ir-rilevanza tat-taħriġ 
u l-effiċjenza tal-kooperazzjoni tal-pulizija 
fl-Unjoni.

(6) Fid-dawl tar-rabtiet bejn il-kompiti tal-
Europol u s-CEPOL, kooperazzjoni 
speċjali taż-żewġ aġenziji ssaħħaħ l-
effettività tal-attività operazzjonali, ir-
rilevanza tat-taħriġ u l-effiċjenza tal-
kooperazzjoni tal-pulizija fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
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aġenzija. Dawn l-aġenziji huma pjuttost effettivi u huwa importanti li tiżdied il-kooperazzjoni 
bejniethom sabiex tiġi żgurata s-sikurezza Ewropea.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 
2005/681/ĠAI għandhom għalhekk 
jitħassru u jiġu ssostitwiti b’dan ir-
Regolament, li jislet fuq it-tagħlimiet 
miksuba mill-implimentazzjoni taż-żewġ 
Deċiżjonijiet. L-Europol kif stabbilit b’dan 
ir-regolament għandu jissostitwixxi u 
jassumi l-funzjonijiet tal-Europol u s-
CEPOL kif stabbiliti miż-żewġ 
Deċiżjonijiet imħassra. 

(7) Id-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI għandha
għalhekk titħassar u tiġi sostitwita b’dan 
ir-Regolament, li jislet fuq it-tagħlimiet 
miksuba mill-implimentazzjoni ta’ dik id-
Deċiżjoni. L-Europol kif stabbilit b’dan ir-
regolament għandu jissostitwixxi u jassumi 
l-funzjonijiet tal-Europol kif stabbiliti mid-
Deċiżjoni mħassra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għall-Aġenzija CEPOL m’għadhiex meħtieġa.

Emenda 7

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) Sabiex jiġi rrispettat ir-rwol tal-
Parlamenti fil-Monitoraġġ tal-Ispazju 
Ewropew ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja 
u r-responsabbiltajiet politiċi tal-
parlamenti nazzjonali u tal-Parlament 
Ewropew fir-rispett u l-eżerċizzju tas-
setgħat rispettivi tagħhom fil-proċess ta’ 
leġilazzjoni, huwa meħtieġ li l-Europol 
tkun organizzazzjoni responsabbli u 
trasparenti bis-sħiħ. Għal dak il-fini, fid-
dawl tal-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
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għandhom 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Konferenza tal-Ispikers tal-Parlamenti tal-UE li 
nżammet fi Brussell fl-4-5 ta’ April 2011 speċifikaw  u kkunsidraw bħala meħtieġ li tiġi 
eżerċitata sorveljanza parlamentari iżjed mill-qrib u fil-fond tal-attivitajiet tal-Europol.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Is-sorveljanza parlamentari 
kkonċertata tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali 
għandha titwettaq fil-qafas tal-istrutturi 
interparlamentari eżistenti mtejba bi 
skambju intensifikat ta’ informazzjoni u 
dispozizzjonijiet għal laqgħat konġunti 
regolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ispikers tal-Parlamenti tal-UE fil-laqgħa msemmija hawn fuq fi Brussell fl-4-5 ta’ April 
2011 iddiskutew u qablu dwar il-forma ta’ skrutinju għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol).
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) 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. 
Għandu għalhekk ikun suċċessur ġuridiku 
tal-kuntratti kollha tagħhom, inklużi l-
kuntratti tax-xogħol,l-obbligazzjonijiet u l-
proprjetajiet miksuba. Ftehimiet 
internazzjonali konklużi mill-Europol kif 
stabbiliti abbażi tad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI u s-CEPOL kif 
stabbilit abbażi tad-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI għandhom 
jibqgħu fis-seħħ, bl-eċċezzjoni tal-ftehim 
dwar l-uffiċċju prinċipali konkluż mis-
CEPOL.

(57) L-Europol, minn dan ir-Regolament,
jissostitwixxi u jissuċċedi l-Europol kif 
stabbilit mid-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI.  
Għandu għalhekk ikun suċċessur ġuridiku 
tal-kuntratti kollha tagħhom, inklużi l-
kuntratti tax-xogħol,l-obbligazzjonijiet u l-
proprjetajiet miksuba. Ftehimiet 
internazzjonali konklużi mill-Europol kif 
stabbiliti abbażi tad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI għandhom 
jibqgħu fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għas-CEPOL m’għadhiex meħtieġa.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Sabiex l-Europol ikun jista’ jkompli 
jaqdi l-kompiti tal-Europol kif stabbiliti 
abbażi tad-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI u tas-
CEPOL kif stabbiliti abbażi tad-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI skont l-aħjar 
ħiliet tiegħu, għandhom jiġu stipulati 
miżuri tranżizzjonali, b'mod partikolari fir-
rigward tal-Bord tal-Maniġiment, id-

(58) Sabiex l-Europol ikun jista’ jkompli 
jaqdi l-kompiti tal-Europol kif stabbiliti 
abbażi tad-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI skont 
l-aħjar ħiliet tiegħu, għandhom jiġu 
stipulati miżuri tranżizzjonali, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-Bord tal-
Maniġiment, id-Direttur Eżekuttiv u d-
delimitazzjoni ta’ parti mill-baġit tal-
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Direttur Eżekuttiv u d-delimitazzjoni ta' 
parti mill-baġit tal-Europol għat-taħriġ għal 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Europol għat-taħriġ għal tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għas-CEPOL m’għadhiex meħtieġa.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Kapitolu III - Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu III imħassar
KOMPITI RELATATI MAT-TAĦRIĠ 

GĦALL-UFFIĊJALI TAL-INFURZAR 
TAL-LIĠI

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għall-kompiti relatati mat-taħriġ mhijiex 
meħtieġa.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Akkademja tal-Europol

1. Dipartiment fi ħdan l-Europol, imsejjaħ 
l-Akkademja tal-Europol, kif stabbilit 
minn dan ir-Regolament, għandu 
jappoġġja, jiżviluppa, iwettaq u 
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jikkoordina taħriġ għall-uffiċjali tal-
infurzar tal-liġi b'mod partikolari fl-
oqsma tal-ġlieda kontra l-kriminalità 
serja li tolqot żewġ Stati Membri jew aktar 
u t-terroriżmu, l-immaniġġjar tal-ordni 
pubblika b'riskju kbir u avvenimenti 
sportivi, pjanar strateġiku u l-kmand ta' 
missjonijiet mhux militari tal-Unjoni, kif 
ukoll it-tmexxija tal-infurzar tal-liġi u l-
ħiliet lingwistiċi u b'mod partikolari għal:
(a) sensibilizzazzjoni u l-għarfien ta': 
(i) strumenti internazzjonali u tal-Unjoni 
dwar il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi; 
(ii) il-korpi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-Europol, l-Eurojust u l-Frontex, il-
funzjonament u r-rwol tagħhom; 
(iii) aspetti ġudizzjarji ta' kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liġi u għarfien prattiku dwar 
l-aċċess għal kanali ta' informazzjoni; 
(b) jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ 
kooperazzjoni reġjonali u bilaterali fost l-
Istati Membri u bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi;
(c) jindirizza oqsma tematiċi speċifiċi ta' 
reati jew pulizija fejn taħriġ fil-livell tal-
Unjoni jista' jżid il-valur;
(d) ifassal kurrikuli komuni speċifiċi 
għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi biex 
iħarriġhom għal parteċipazzjoni 
f’missjonijiet ċivili tal-Unjoni;
(e) jappoġġja lill-Istati Membri fl-
attivitajiet bilaterali ta' bini ta' kapaċità 
fl-infurzar tal-liġi f'pajjiżi terzi; 
(f) iħarreġ lil min iħarreġ u jgħin fit-titjib 
u l-iskambju tal-aħjar prassi ta' tagħlim.
2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tiżviluppa u regolarment taġġorna l-
għodod u l-metodoloġiji tat-tagħlim u 
tapplikahom f'perspettiva ta' tagħlim 
matul il-ħajja sabiex jissaħħu l-ħiliet tal-
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. L-Akkademja 
tal-Europol għandha tevalwa r-riżultati 
ta' dawk l-azzjonijiet bil-ħsieb li ttejjeb il-
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kwalità, il-koerenza u l-effikaċja ta' 
azzjonijiet futuri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għall-kompiti relatati mat-taħriġ mhijiex 
meħtieġa.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Kompiti tal-Akkademja tal-Europol

1. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tħejji analiżi strateġika multiannwali tal-
ħtiġijiet tat-taħriġ u programmi ta’ 
tagħlim multiannwali.
2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tiżviluppa u timplimenta attivitajiet ta' 
taħriġ u prodotti ta' tagħlim li jistgħu 
jinkludu: 
(a) korsijiet, seminars, konferenzi, 
attivitajiet bl-internet u ta' tagħlim-e;
(b) kurrikuli komuni ta' sensibilizzazzjoni, 
tindirizza laguni u/jew tiffaċilita approċċ 
komuni fir-rigward ta' fenomeni 
kriminali transfruntieri;
(c) moduli ta' taħriġ iggradati skont stadji 
progressivi jew livelli ta’ kumplessità tal-
ħiliet meħtieġa mill-grupp rilevanti fil-
mira, u ffukati jew fuq reġjun ġeografiku 
definit jew fuq qasam tematiku speċifiku 
ta' attività kriminali jew fuq sett speċifiku 
ta' ħiliet professjonali;
(d) programmi ta' skambju u sekondar ta' 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fil-kuntest ta' 
approċċ ta' taħriġ fuq bażi operazzjonali.
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3. Sabiex tiġi żgurata politika koerenti tat-
taħriġ Ewropew b'sostenn għall-
missjonijiet ċivili u l-bini tal-kapaċità 
f'pajjiżi terzi, l-Akkademja tal-Europol 
għandha:
(a) tivvaluta l-impatt tal-politiki u l-
inizjattivi eżistenti tal-Unjoni relatati mat-
taħriġ fl-infurzar tal-liġi;
(b) tiżviluppa u tipprovdi taħriġ sabiex 
tipprepara uffiċjali tal-infurzar tal-liġi 
mill-Istati Membri għal parteċipazzjoni 
f’missjonijiet ċivili, inkluż biex 
tippermettilhom jiksbu ħiliet lingwistiċi 
rilevanti;
(c) tiżviluppa u tipprovdi taħriġ għal 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi minn pajjiżi 
terzi, b’mod partikolari mill-pajjiżi li 
huma kandidati għall-adeżjoni fl-Unjoni;
(d) timmaniġġja fondi tal-Unjoni 
ddedikati għall-Assistenza Esterna biex 
tgħin pajjiżi terzi jibnu l-kapaċità 
tagħhom fl-oqsma ta’ politika rilevanti, 
f'konformità mal-prijoritajiet stabbiliti tal-
Unjoni.
4. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tippromwovi r-rikonoxximent reċiproku 
tat-taħriġ fl-infurzar tal-liġi fl-Istati 
Membri u l-istandards ta’ kwalità 
Ewropej eżistenti relatati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għall-kompiti relatati mat-taħriġ mhijiex 
meħtieġa.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Riċerka rilevanti għat-taħriġ

1. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tikkontribwixxi lejn l-iżvilupp ta’ riċerka 
rilevanti għall-attivitajiet ta' taħriġ koperti 
minn dan il-Kapitolu. 
2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tippromwovi u tistabbilixxi sħubija ma’ 
korpi tal-Unjoni kif ukoll ma’ istituti 
akkademiċi pubbliċi u privati u għandha 
tħeġġeġ l-ħolqien ta’ sħubijiet iktar 
b’saħħithom bejn l-universitajiet u l-
istituti tat-taħriġ fl-infurzar tal-liġi fl-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol mas-CEPOL mhijiex is-soluzzjoni t-tajba għaż-żieda fl-effiċjenza tal-
aġenzija. Għaldaqstant kwalunkwe referenza għall-kompiti relatati mat-taħriġ mhijiex 
meħtieġa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stati Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
jistgħu jindikaw, fil-mument tat-
trasferiment tal-informazzjoni, kwalunkwe
restrizzjoni għall-aċċess jew l-użu, 
f’termini ġenerali jew speċifiċi, inkluż 
rigward it-tħassir jew il-qerda. Fejn il-
ħtieġa għal tali restrizzjonijiet issir 
apparenti wara t-trasferiment, huma 

2. Stati Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
jistgħu jindikaw, fil-mument tat-
trasferiment tal-informazzjoni, kwalunkwe 
restrizzjoni għall-aċċess jew l-użu, 
f’termini ġenerali jew speċifiċi, inkluż 
rigward it-tħassir jew il-qerda. Meta 
jistabbilixxu dawn ir-restrizzjonijiet, 
kemm jista’ jkun possibbli għandhom 
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għandhom jinformaw lill-Europol b’dan. 
L-Europol għandu jikkonforma ma' dawn 
ir-restrizzjonijiet. 

irażżnu ruħhom milli jimpedixxu li 
informazzjoni ssir disponibbli għall-
Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali fl-eżerċizzju tal-iskrutinju 
parlamentari skont id-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-Kapitolu IX ta’ dan ir-
Regolament. Fejn il-ħtieġa għal tali 
restrizzjonijiet issir apparenti wara t-
trasferiment, huma għandhom jinformaw 
lill-Europol b’dan. L-Europol għandu 
jikkonforma ma' dawn ir-restrizzjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi kkunsidrata l-Kunfidenzjalità tad-dokumenti li jsiru disponibbli waqt l-
iskrutinju Parlamentari.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-President tal-Bord tal-Maniġment u d-
Direttur Eżekuttiv għandhom jidhru 
quddiem il-Parlament Ewropew, flimkien 
mal-Parlamenti nazzjonali, fuq talba 
tagħhom biex jiddiskutu kwistjonijiet 
relatati mal-Europol, filwaqt li jitqiesu l-
obbligi tad-diskrezzjoni u l-kunfidenzjalità.

1. Il-President tal-Bord tal-Maniġment u d-
Direttur Eżekuttiv għandhom jidhru 
quddiem il-Parlament Ewropew, flimkien 
mal-Parlamenti nazzjonali, fuq talba 
tagħhom, tal-inqas darbtejn f’sena, biex 
jiddiskutu kwistjonijiet relatati mad-
dokumenti strateġiċi tal-Europol u/jew ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni tiegħu, filwaqt li 
jitqiesu l-obbligi tad-diskrezzjoni u l-
kunfidenzjalità.

2. L-iskrutinju parlamentari mill-Parlament 
Ewropew, flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali, tal-attivitajiet tal-Europol 
għandu jiġi eżerċitat skont dan ir-
Regolament.

2. L-iskrutinju parlamentari mill-Parlament 
Ewropew, flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali, tal-attivitajiet tal-Europol 
għandu jiġi eżerċitat skont id-deċiżjonijiet 
meħuda kemm mill-Parlamenti Ewropej 
kif ukoll minn dawk nazzjonali.
2a. Għal dan il-fini, dak l-iskrutinju 
għandu jiġi eżerċitat minn korp 
interparlamentari li fih għandhom 
jiltaqgħu rappreżentanti tal-Parlament 
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Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fuq 
bażi regolari u li l-modalitajiet tal-
finzjonament tiegħu għandhom jiġu deċiżi 
bejn il-Parlament Ewropew u l-
Parlamenti nazzjonali mhux iktar tard 
minn 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Dak l-iskrutinju għandu 
jiġi organizzat fil-qafas ta’ strutturi 
interparlamentari eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ispikers tal-Parlamenti tal-UE fil-laqgħa msemmija hawn fuq fi Brussell fl-4-5 ta’ April 
2011 iddiskutew u qablu dwar il-forma ta’ skrutinju għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol). Il-modalitajiet prattiċi tal-funzjonament ta’ dan il-
korp Interparlamentari kellhom jiġu stabbiliti b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-
Parlamenti nazzjonali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-fini tal-eżerċizzju ta' skrutinju 
parlamentari tal-attivitajiet tal-Europol 
skont l-Artikolu 53, jista' jingħata aċċess 
għal Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni 
Ewropea u informazzjoni sensittiva mhux 
klassifikata proċessata mill-Europol jew 
permezz tiegħu lill-Parlament Ewropew u 
lir-rappreżentanti tiegħu fuq talba. 

1. Għall-fini tal-eżerċizzju ta' skrutinju 
parlamentari tal-attivitajiet tal-Europol 
skont l-Artikolu 53, għandu jingħata 
aċċess għal Informazzjoni Klassifikata tal-
Unjoni Ewropea u informazzjoni sensittiva 
mhux klassifikata proċessata mill-Europol 
jew permezz tiegħu lill-Parlament 
Ewropew u lir-rappreżentanti tiegħu fuq 
talba, wara konsultazzjoni mal-fornitur 
tad-dejta u wara t-tħassir tad-dejta 
personali. 

2. Aċċess għal Informazzjoni Klassifikata 
tal-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni 
sensittiva mhux klassifikata għandu jkun 
f’konformità mal-prinċipji bażiċi u l-
istandards minimi kif imsemmi fl-
Artikolu 69. Id-dettalji għandhom ikunu 
regolati b'arranġament dwar l-operat 
konkluż bejn l-Europol u l-Parlament 

2. Aċċess għal Informazzjoni Klassifikata 
tal-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni 
sensittiva mhux klassifikata għandu jkun 
f’konformità mal-prinċipji bażiċi u l-
istandards minimi stabbiliti fid-Deċiżjoni 
tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tal-15 
ta’ April 2013 dwar ir-regoli li jirregolaw 
it-trattament ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali mill-Parlament Ewropew1. 
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Ewropew. Id-dettalji għandhom ikunu regolati 
b’arranġament dwar l-operat konkluż bejn 
l-Europol u l-Parlament Ewropew abbażi 
tal-Anness II tal-Ftehim Qafas dwar ir-
relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew 
u l-Kummissjoni Ewropea.

_____________
1 Għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regoli fis-seħħ dwar il-protezzjoni tad-dejta kif stabbiliti mill-Parlament Ewropew iridu 
jiġu applikati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul mill-
Bord tal-Maniġiment jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u biex 
iwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul mill-
Bord tal-Maniġiment għandu, jekk jiġi
mistieden, jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u biex iwieġeb mistoqsijiet mill-
membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskrutinju parlamentari Ewropew dwar id-Direttur Eżekuttuv jeħtieġ li jissaħħaħ fid-dawl 
ta’ dan anke b’regoli ġodda applikabbli għal Aġenziji Ewropej (ENVI) oħra.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 1. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
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d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
suċċessivament kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tikkummissjona 
evalwazzjoni sabiex tivvaluta, b’mod 
partikolari, l-impatt, l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Europol u l-prassi tal-ħidma 
tiegħu. L-evalwazzjoni għandha, b'mod 
partikolari, tindirizza l-possibbiltà tal-
ħtieġa li jiġu mmodifikati l-għanijiet tal-
Europol, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' 
kwalunkwe modifika bħal din. 

d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
suċċessivament kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tikkummissjona 
evalwazzjoni sabiex tivvaluta, b’mod 
partikolari, l-impatt, l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Europol u l-prassi tal-ħidma 
tiegħu kif ukoll il-funzjonament tal-
mekkaniżmi għall-kontroll tal-attivitajiet 
tal-Europol mill-Parlament Ewropew 
flimkien mal-parlamenti nazzjonali. L-
evalwazzjoni għandha, b’mod partikolari, 
tindirizza l-possibbiltà tal-ħtieġa li jiġu 
mmodifikati l-għanijiet tal-Europol, u l-
implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kwalunkwe 
modifika bħal din. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapport tal-evalwazzjoni flimkien mal-
konklużjonijiet tagħha dwar ir-rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Parlamenti nazzjonali u lill-Bord tal-
Maniġment. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapport tal-evalwazzjoni flimkien mal-
konklużjonijiet tagħha dwar ir-rapport, u 
jekk ikun xieraq għandu jkun 
akkumpanjat minn proposta għall-
emenda ta’ dan ir-Regolament, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Parlamenti nazzjonali u lill-Bord tal-
Maniġment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klawżola tal-evalwazzjoni u r-reviżjoni għandha tiġi estiża wkoll għall-mekkaniżmu tal-
Europol tal-kontroll parlamentari.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jissostitwixxi u 
jirrevoka d-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI u d-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI.

Dan ir-Regolament jissostitwixxi u 
jirrevoka d-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI.

Referenzi għad-Deċiżjonijiet sostitwiti
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan 
ir-Regolament.

Referenzi għad-Deċiżjoni sostitwita
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan 
ir-Regolament.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżuri leġiżlattivi kollha li 
jimplimentaw id-
Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u d-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI huma revokati 
b’effett mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. 

1. Il-miżuri leġiżlattivi kollha li 
jimplimentaw id-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI 
huma revokati b’effett mid-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-miżuri mhux leġiżlattivi kollha li 
jimplimentaw id-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI 
li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-
Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI li tistabbilixxi s-
CEPOL għandhom jibqgħu fis-seħħ wara 
[id-data tal-bidu tal-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament], sakemm ma jiġix deċiż 
mod ieħor mill-Bord tal-Maniġment tal-
Europol fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

2. Il-miżuri mhux leġiżlattivi kollha li 
jimplimentaw id-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI 
li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-
Pulizija (Europol) għandhom jibqgħu fis-
seħħ wara [id-data tal-bidu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament], 
sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-
Bord tal-Maniġment tal-Europol fl-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en


