
AM\1003592MT.doc PE519.545v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

2013/0091(COD)

18.9.2013

EMENDI
62 - 77

Abbozz ta' opinjoni
Inés Ayala Sender
(PE514.840v03-00)

dwar il-proposta għal 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 
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))



AM\1003592MT.doc PE519.545v01-002/11 AM\

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\1003592MT.doc PE519.545v01-003/11 AM\

MT

Emenda 62
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kapijiet tal-Unitajiet Nazzjonali 
għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari, 
partikolarment biex jiddiskutu u jsolvu 
problemi li jseħħu fil-kuntest tal-
kooperazzjoni operazzjonali tagħhom mal-
Europol.

6. Il-kapijiet tal-Unitajiet Nazzjonali 
għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari jew 
għall-inqas erba' darbiet fis-sena, 
partikolarment biex jiddiskutu u jsolvu 
problemi li jseħħu fil-kuntest tal-
kooperazzjoni operazzjonali tagħhom mal-
Europol.

Or. en

Emenda 63
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Kull sena l-Europol għandu jħejji 
rapport dwar il-kwantità u l-kwalità tal-
informazzjoni mogħtija minn kull Stat 
Membru skont il-paragrafu 5(a) u dwar il-
prestazzjoni tal-Unità Nazzjonali tiegħu. Ir-
rapport annwali għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali.

10. Kull sena l-Europol għandu jħejji 
rapport dwar il-kwantità u l-kwalità tal-
informazzjoni mogħtija minn kull Stat 
Membru skont il-paragrafu 5(a) u dwar il-
prestazzjoni tal-Unità Nazzjonali tiegħu. Ir-
rapport annwali għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali. 
Fuq il-bażi ta' dan ir-rapport l-Europol 
jipparteċipa f'laqgħat tal-kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew meta 
miltub jagħmel dan. 

Or. en
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Emenda 64
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dipartiment fi ħdan l-Europol, imsejjaħ 
l-Akkademja tal-Europol, kif stabbilit minn 
dan ir-Regolament, għandu jappoġġja, 
jiżviluppa, iwettaq u 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:

1. Dipartiment awtonomu fi ħdan l-
Europol, imsejjaħ l-Akkademja tal-
Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament, għandu jappoġġja, jiżviluppa, 
iwettaq u 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
pubbliku 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:

Or. en

Emenda 65
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tibgħat rapport annwali tal-attiviajiet u l-
kisbiet tagħha, inkluża ħarsa ġenerali tal-
kontijiet annwali tagħha, lill-kumitati 
kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 66
Ingeborg Gräßle
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-mandat tal-membri u tal-membri 
supplenti għandu jkun ta' erba' snin. Dak il-
mandat għandu jkun jista' jiġi estiż. Mal-
iskadenza tal-mandat tagħhom jew fil-każ 
tar-riżenja tagħhom, il-membri għandhom 
jibqgħu fl-uffiċċju sakemm jiġġeddu l-
ħatriet tagħhom jew sakemm jiġu 
ssostitwiti.

5. Il-mandat tal-membri u tal-membri 
supplenti għandu jkun ta' erba' snin. Dak il-
mandat għandu jkun rinnovabbli. Mal-
iskadenza tal-mandat tagħhom jew fil-każ 
tar-riżenja tagħhom, il-membri għandhom 
jibqgħu fl-uffiċċju sakemm jiġġeddu l-
ħatriet tagħhom jew sakemm jiġu 
ssostitwiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex il-formulazzjoni tal-kliem tal-proposta tiġi allinjata mad-Dikjarazzjoni Konġunta 
tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea dwar aġenziji 
deċentralizzati. (Ara punt 10)

Emenda 67
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull membru tal-Bord Maniġerjali fil-
bidu tal-mandat tiegħu għandu 
jissottometti dikjarazzjoni tal-interessi 
tiegħu.

Or. en

Emenda 68
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jadotta rapport konsolidat tal-attività 
annwali tal-attivitajiet tal-Europol u 
jibagħtu, sal-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ wara, 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u l-
Parlamenti nazzjonali. Ir-rapport 
konsolidat tal-attività annwali għandu jsir 
pubbliku;

(d) jadotta rapport konsolidat tal-attività 
annwali tal-attivitajiet tal-Europol u 
rapport separat dwar l-Akkademja tal-
Europol, li t-tnejn li huma jintbagħtu sal-
1 ta' Marzu tas-sena ta’ wara, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u l-
Parlamenti nazzjonali. Ir-rapporti 
konsolidati tal-attività annwali għandhom 
isiru pubbliċi;

Or. en

Emenda 69
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Kull membru tal-Kumitat Xjentifiku 
għat-Taħriġ fil-bidu tal-mandat tiegħu 
jissottometti dikjarazzjoni tal-interessi 
tiegħu.

Or. en

Emenda 70
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk dejta li tikkonċerna persuni 
msemmija fl-Artikolu 36(1) u (2) tinħażen 
għal perjodu itwal minn ħames snin, il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data għandu jiġi infurmat dwar dan.

3. Jekk dejta li tikkonċerna persuni 
msemmija fl-Artikolu 36(1) u (2) tinħażen 
għal perjodu itwal minn ħames snin, il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data għandu jiġi infurmat dwar dan. Il-
kontrullur għall-protezzjoni tad-dejta  
jista', wara analiżi tas-sitwazzjoni, 
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jirrakkomanda it-tħassir tad-dejta u fl-
istess ħin jinforma lil fornituri eventwali 
tad-dejta dwar din ir-rakkomandazzjoni.

Or. de

Emenda 71
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn Stat Membru, korp tal-Unjoni, 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali tkun indikat xi restrizzjoni 
fir-rigward tat-tħassir jew il-qerda aktar 
kmieni tad-dejta personali fil-mument tat-
trasferiment skont l-Artikolu 25(2), l-
Europol għandu jħassar id-dejta personali 
skont dawn ir-restrizzjonijiet. Jekk jitqies 
neċessarju li d-dejta tkompli tinħażen biex 
l-Europol iwettaq il-kompiti tiegħu, abbażi 
ta’ informazzjoni li hija aktar estensiva 
minn dik li jkollu l-fornitur tad-dejta, l-
Europol għandu jitlob awtorizzazzjoni 
mingħand il-fornitur tad-dejta biex ikompli 
jaħżen id-dejta u jippreżenta 
ġustifikazzjoni għal din it-talba.

4. Fejn Stat Membru, korp tal-Unjoni, 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali tkun indikat xi restrizzjoni 
fir-rigward tat-tħassir jew il-qerda aktar 
kmieni tad-dejta personali fil-mument tat-
trasferiment skont l-Artikolu 25(2), l-
Europol għandu jħassar id-dejta personali 
skont dawn ir-restrizzjonijiet. Jekk jitqies 
neċessarju li d-dejta tkompli tinħażen biex 
l-Europol iwettaq il-kompiti tiegħu, abbażi 
ta’ informazzjoni li hija aktar estensiva 
minn dik li jkollu l-fornitur tad-dejta, l-
Europol għandu jitlob awtorizzazzjoni 
mingħand il-fornitur tad-dejta biex ikompli 
jaħżen id-dejta u jippreżenta 
ġustifikazzjoni għal din it-talba. Il-fornitur 
tad-dejta jista' jopponih dan u jitlob it-
tħassir tad-dejta.

Or. de

Emenda 72
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta Stat Membru, korp tal-Unjoni, 5. Meta Stat Membru, korp tal-Unjoni, 
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pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali tħassar mill-fajls nazzjonali 
tad-dejta tagħha dejta pprovduta lill-
Europol, għandha tgħarraf lill-Europol 
b’dan. L-Europol għandu jħassar id-dejta 
sakemm it-tkomplija tal-ħażna tad-dejta ma 
titqisx neċessarja biex l-Europol jilħaq l-
għanijiet tiegħu, abbażi ta' informazzjoni 
aktar estensiva minn dik li jkollu l-fornitur 
tad-dejta.   L-Europol għandu jinforma l-
fornitur tad-dejta li ser ikompli jaħżen dik 
id-data u jippreżenta ġustifikazzjoni 
għalfejn ser ikompli jaħżinha.

pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali tħassar mill-fajls nazzjonali 
tad-dejta tagħha dejta pprovduta lill-
Europol, għandha tgħarraf lill-Europol 
b’dan. L-Europol għandu jħassar id-dejta 
sakemm it-tkomplija tal-ħażna tad-dejta ma 
titqisx neċessarja biex l-Europol jilħaq l-
għanijiet tiegħu, abbażi ta' informazzjoni 
aktar estensiva minn dik li jkollu l-fornitur 
tad-dejta.   L-Europol għandu jinforma l-
fornitur tad-dejta li ser ikompli jaħżen dik 
id-data u jippreżenta ġustifikazzjoni 
għalfejn ser ikompli jaħżinha. Il-fornitur 
tad-dejta jista' jopponih dan u jitlob it-
tħassir tad-dejta.

Or. de

Emenda 73
Hans-Peter Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. jiġi ggarantit li l-aċċess għal dejta 
speċifika jingħata biss lil persuni li jkunu 
involuti fi stħarriġ relatat ma' dawn ir-
rekords ta' dejta u li jeħtieġu aċċess biex 
jissodisfaw il-kompiti tagħhom.

Or. de

Emenda 74
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Europol għandu jibgħat ir-rapport
dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju 

2. L-Europol għandu jibgħat ir-rapporti
dwar l-immaniġġjar baġitarju u finanzjarju 
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lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Qorti tal-Awdituri, sal-31 ta’ Marzu tas-
sena finanzjarja ta' wara.

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Qorti tal-Awdituri, sal-31 ta’ Marzu tas-
sena finanzjarja ta' wara.

Or. en

Emenda 75
Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 67a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67a
Notifika minn qabel u mekkaniżmu tat-

twissija
Sistema ta' twissija għandha tiġi attivata 
mill-Kummissjoni jekk ikollha raġunijiet 
serji għat-tħassib li l-Bord tal-Maniġment 
jkun wasal biex jieħu deċiżjonijiet li 
jistgħu ma jikkonformawx mal-mandat 
tal-Europol, jistgħu jiksru l-liġi tal-UE 
jew ikunu f'kontradizzjoni ċara mal-
objettivi ta' politika tal-UE. F'dawn il-
każijiet, il-Kummissjoni tqajjem 
formalment il-kwistjoni fil-Bord tal-
Maniġment u titolbu biex ma jadottax id-
deċiżjoni rilevanti. Fil-każ li l-Bord tal-
Maniġment jinjora t-talba, il-
Kummissjoni tinforma formalment lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bil-
ħsieb li ssir reazzjoni rapida. Il-
Kummissjoni tista' titlob lill-Bord tal-
Maniġment biex ma jimplimentax id-
deċiżjoni kontroversjali waqt li r-
rappreżentanti tal-istituzzjonijiet ikunu 
għadhom qed jiddiskutu l-kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara punt 59 tad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-
Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati.
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Emenda 76
Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Parlamenti nazzjonali u lill-Bord tal-
Maniġment. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
parlamenti nazzjonali kwalunkwe 
informazzjoni dwar l-evalwazzjoni, jekk 
mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara punt 63 tad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-
Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati.

Emenda 77
Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Bord tal-Maniġment għandu 
jippreżenta dispożizzjonijiet dettaljati li 
jirregolaw il-proċedura prevista fl-
Artikolu 67a. Il-proċedura għandha tiġi 
approvata mill-Kummissjoni.

Or. en
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