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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 
l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 1

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 jħassar id-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL tqajjem għadd ta' dubji fir-rigward tal-effett tagħha fuq il-
prestazzjoni tal-kompiti ewlenin taż-żewġ aġenziji. Ir-Rapporteur hija favur l-istabbiliment ta' 
appoġġ tekniku bejn iż-żewġ aġenziji, iżda minkejja dan ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol 
u s-CEPOL.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 3

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-"Programm ta’ Stokkolma - Ewropa 
miftuħa u sikura għas-servizz u l-
protezzjoni taċ-ċittadini" jitlob li l-Europol 
jevolvi u jsir ċentru "għall-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, fornitur 
ta' servizzi u pjattaforma għas-servizzi tal-
infurzar tal-liġi". Abbażi ta' valutazzjoni 
tal-funzjonament tal-Europol, huwa 
meħtieġ tisħiħ ulterjuri tal-effikaċja 
operazzjonali tiegħu sabiex jintlaħaq dan l-
għan. Il-Programm ta’ Stokkolma jistipula 
wkoll il-mira li tinħoloq kultura Ewropea 
ġenwina tal-infurzar tal-liġi billi jiġu 
stabbiliti skemi ta’ taħriġ u programmi ta’ 

(4) Il-"Programm ta’ Stokkolma - Ewropa 
miftuħa u sikura għas-servizz u l-
protezzjoni taċ-ċittadini" jitlob li l-Europol 
jevolvi u jsir ċentru "għall-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, fornitur 
ta' servizzi u pjattaforma għas-servizzi tal-
infurzar tal-liġi". Abbażi ta' valutazzjoni 
tal-funzjonament tal-Europol, huwa 
meħtieġ tisħiħ ulterjuri tal-effikaċja 
operazzjonali tiegħu sabiex jintlaħaq dan l-
għan.
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skambju Ewropej għall-professjonisti tal-
infurzar tal-liġi rilevanti kollha fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Netwerks kriminali u terroristiċi fuq 
skala kbira huma ta' theddida sinifikanti 
għas-sigurtà interna tal-Unjoni u għas-
sigurtà u l-għajxien taċ-ċittadini tagħha. Il-
valutazzjonijiet disponibbli tat-theddidiet 
juru li l-gruppi kriminali qed isiru dejjem 
aktar polikriminali u transfruntieri fl-
attivitajiet tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali tal-infurzar tal-liġi għalhekk 
għandhom bżonn jikkooperaw dejjem iżjed 
mill-qrib mal-kontropartijiet tagħhom fi 
Stati Membri oħra. F’dan il-kuntest, huwa 
meħtieġ li l-Europol jiġi mgħammar biex 
jappoġġja aktar lill-Istati Membri fil-
prevenzjoni, l-analiżi u l-investigazzjonijiet 
tal-kriminalità madwar l-Unjoni kollha. 
Dan ġie kkonfermat ukoll mill-
evalwazzjonijiet tad-
Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 
2005/681/ĠAI.

(5) Netwerks kriminali u terroristiċi fuq 
skala kbira huma ta' theddida sinifikanti 
għas-sigurtà interna tal-Unjoni u għas-
sigurtà u l-għajxien taċ-ċittadini tagħha. Il-
valutazzjonijiet disponibbli tat-theddidiet 
juru li l-gruppi kriminali qed isiru dejjem 
aktar polikriminali u transfruntieri fl-
attivitajiet tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali tal-infurzar tal-liġi għalhekk 
għandhom bżonn jikkooperaw dejjem iżjed 
mill-qrib mal-kontropartijiet tagħhom fi 
Stati Membri oħra. F’dan il-kuntest, huwa 
meħtieġ li l-Europol jiġi mgħammar biex 
jappoġġja aktar lill-Istati Membri fil-
prevenzjoni, l-analiżi u l-investigazzjonijiet 
tal-kriminalità madwar l-Unjoni kollha. 
Dan ġie kkonfermat ukoll fl-evalwazzjoni
tad-Deċiżjoni 2009/371/ĠAI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Billi l-Approċċ Komuni jipprevedi l-
opportunità li l-aġenziji jiġu xolti jew il-
possibilità li jingħaqdu; billi l-fużjoni tal-
aġenziji għandha tiġi kkunsidrata 
f'każijiet fejn il-kompiti rispettivi tagħhom 
jikkoinċidu, fejn jistgħu jiġu kkunsidrati 
sinerġiji jew meta l-aġenziji jkunu aktar 
effiċjenti jekk jiddaħħlu fi struttura 
akbar;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Billi fil-każ tal-Europol u s-CEPOL 
il-fużjoni tqajjem dubji serji dwar jekk it-
Trattat jipprovdix il-bażi ġuridika 
neċessarja biex l-Europol twettaq kompiti 
ta' taħriġ; dwar jekk il-baġit delimitat 
għat-taħriġ jirrikjedix intestaturi baġitarji 
dedikati u separati għaż-żewġ kompiti, l-
infuzar tal-liġi u t-taħriġ; dwar jekk 
jeżistix riskju serju li l-fużjoni taffettwa l-
kompiti ewlenin taż-żewġ aġenziji; billi l-
iffrankar mistenni ta' fużjoni potenzjali la 
jinkludi r-riżorsi addizzjonali meħtieġa 
mill-Europol biex jimplimenta l-kompiti l-
ġodda u lanqas il-kost tat-tnaqqis tal-
prestazzjoni tal-aġenziji magħquda;

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Billi jidher li huwa raġonevoli li l-
Europol u s-CEPOL jinżammu bħala 
żewġ aġenziji separati, għandhom jiġu 
stabbiliti sinerġiji potenzjali bejn it-tnejn 
li huma f'oqsma bħalma huma:
a. l-appoġġ tekniku fit-tħejjija tal-baġit 
annwali, tad-dokument ta' pprogrammar 
li jkun fih l-ipprogrammar annwali u 
pluriennali u tal-pjan ta' ġestjoni;
b. l-appoġġ tekniku fir-reklutaġġ ta' 
persunal u l-ġestjoni tal-karrieri;
c. is-servizzi tas-sigurtà
d. is-servizzi tat-Teknoloġija tal-
Informatika;
e. il-ġestjoni finanzjarja, il-kontabilità u s-
servizzi tal-awditjar;
f. kwalunkwe servizz ieħor ta' interess
komuni.
Il-kontenut tas-sinerġiji jista' jiġi stabbilit 
fi ftehim jew jista' jiġi inkluż fl-attivitajiet 
tan-Netwerk tal-Aġenziji tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 9

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-

imħassar
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taħriġ u l-effiċjenza tal-kooperazzjoni tal-
pulizija fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 10

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 ssostitwita b’dan 
ir-Regolament, li jislet fuq it-tagħlimiet 
miksuba mill-implimentazzjoni tad-
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

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Europol għandu jiżgura taħriġ ta' 
kwalità aħjar, koerenti u konsistenti għal 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fil-gradi 
kollha fi ħdan qafas ċar skont bżonnijiet 
identifikati ta’ taħriġ.

imħassar

Or. en



PA\1003166MT.doc 9/35 PE514.840v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tkun żgurata kooperazzjoni 
effikaċi bejn l-Europol u l-Istati Membri, 
għandha titwaqqaf unità nazzjonali f'kull 
Stat Membru. Għandha tkun il-kollegament 
prinċipal bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-
infurzar tal-liġi u l-istituti tat-taħriġ u l-
Europol. Sabiex ikun żgurat skambju ta' 
informazzjoni effettiv u kontinwu bejn l-
Europol u l-unitajiet nazzjonali u tkun 
iffaċilitata l-kooperazzjoni bejniethom, kull 
unità nazzjonali għandha tissekonda mill-
inqas uffiċjal ta’ kollegament wieħed għall-
Europol.

(12) Sabiex tkun żgurata kooperazzjoni
effikaċi bejn l-Europol u l-Istati Membri, 
għandha titwaqqaf unità nazzjonali f'kull 
Stat Membru. Għandha tkun il-kollegament 
prinċipali bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-
infurzar tal-liġi u l-Europol. Sabiex ikun 
żgurat skambju ta' informazzjoni effettiv u 
kontinwu bejn l-Europol u l-unitajiet 
nazzjonali u tkun iffaċilitata l-
kooperazzjoni bejniethom, kull unità 
nazzjonali għandha tissekonda mill-inqas 
uffiċjal ta’ kollegament wieħed għall-
Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex jiġi żgurat li t-taħriġ tal-infurzar 
tal-liġi fil-livell tal-Unjoni jkun ta’ kwalità 
għolja, koerenti u konsistenti, l-Europol 
għandu jaġixxi f’konformità mal-politika 
għat-taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi tal-
Unjoni. It-taħriġ fil-livell tal-Unjoni 
għandu jkun disponibbli għal uffiċjali tal-
infurzar tal-liġi ta’ kull grad. L-Europol 
għandu jiżgura li t-taħriġ jiġi evalwat u li 

imħassar
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l-konklużjonijiet mill-valutazzjonijiet tal-
ħtiġijiet tat-taħriġ ikunu parti mill-
ippjanar ħalli titnaqqas d-duplikazzjoni. 
L-Europol għandu jippromwovi r-
rikonoxximent fl-Istati Membri tat-taħriġ 
ipprovdut fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 
tal-Maniġment tal-Europol sabiex jagħmlu 
superviżjoni ta' ħidmietu b'mod effikaċi. 
Sabiex jirriflettu l-mandat doppju tal-
aġenzija ġdida, l-appoġġ operazzjonali u 
t-taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi, il-membri 
sħaħ tal-Bord tal-Maniġment għandhom 
jinħatru abbażi tal-għarfien tagħhom tal-
kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, filwaqt li 
l-membri supplenti għandhom jinħatru 
abbażi tal-għarfien tagħhom tat-taħriġ 
tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. Il-membri 
supplenti għandhom jaġixxu bħala 
membri sħaħ fin-nuqqas tal-membru sħiħ 
u fi kwalunkwe każ meta jkun qed jiġi 
diskuss jew deċiżi taħriġ. Il-Bord tal-
Maniġment għandu jingħata pariri dwar 
kwistjonijiet ta’ taħriġ tekniku minn 
kumitat xjentifiku.

(16) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 
tal-Maniġment tal-Europol sabiex jagħmlu 
superviżjoni ta' ħidmietu b'mod effikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Bord tal-Maniġment għandu 
jingħata s-setgħat meħtieġa, sabiex b'mod 
partikolari jistabbilixxi l-baġit, jivverifika 
l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli 
finanzjarji u d-dokumenti tal-ippjanar 
xierqa, jistabbilixxi proċeduri trasparenti ta' 
ħidma għat-teħid tad-deċiżjonijiet mid-
Direttur Eżekuttiv tal-Europol u jadotta r-
rapport tal-attività annwali. Għandu 
jeżerċita l-poteri ta' awtorità li taħtar fil-
konfront tal-persunal tal-aġenzija, inkluż 
id-Direttur Eżekuttiv. Sabiex jiġi 
rrazzjonalizzat il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, u biex tissaħħaħ is-
superviżjoni amministrattiva u tal-
immaniġġjar tal-baġit, il-Bord tal-
Maniġment għandu jkun jista' 
jistabbilixxi Bord Eżekuttiv.

(17) Il-Bord tal-Maniġment għandu 
jingħata s-setgħat meħtieġa, sabiex b'mod 
partikolari jistabbilixxi l-baġit, jivverifika 
l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli 
finanzjarji u d-dokumenti tal-ippjanar 
xierqa, jadotta mirużi għall-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u għall-
ġlieda kontra l-frodi kif ukoll regoli għall-
prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' 
interess, jistabbilixxi proċeduri trasparenti 
ta' ħidma għat-teħid tad-deċiżjonijiet mid-
Direttur Eżekuttiv tal-Europol u jadotta r-
rapport tal-attività annwali. Għandu 
jeżerċita l-poteri ta' awtorità li taħtar fil-
konfront tal-persunal tal-aġenzija, inkluż 
id-Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-redundancy tal-kompiti nwettqa mill-Bord Eżekuttiv ma' dawk imwettqa diġà 
mill-Bord tal-Maniġment, ir-rapporteur tikkunsidra li l-Bord Eżekuttiv mhuwiex neċessarju.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex titjieb il-kooperazzjoni 
operazzjonali bejn l-aġenziji, u b’mod 
partikolari biex jiġu stabbiliti rabtiet bejn 
id-dejta diġà fil-pussess tal-aġenziji 
differenti, l-Europol għandu jippermetti 
lill-Eurojust u lill-Uffiċċju Ewropew 
kontra l-Frodi (OLAF) aċċess għal, u li 

(23) Biex titjieb il-kooperazzjoni 
operazzjonali bejn l-aġenziji, u b’mod 
partikolari biex jiġu stabbiliti rabtiet bejn 
id-dejta diġà fil-pussess tal-aġenziji 
differenti, l-Europol għandu jippermetti 
lill-Eurojust aċċess għal, u li jkun jista' 
jfittex fid-dejta disponibbli għand l-
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jkunu jistgħu jfittxu fid-dejta disponibbli 
għand l-Europol.

Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Europol għandu jżomm 
relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma’ korpi 
oħra tal-UE, awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
u istituti tat-taħriġ fl-infurzar tal-liġi ta’ 
pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati, sal-punt 
meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

(24) L-Europol għandu jżomm 
relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma’ korpi 
oħra tal-UE, awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
ta’ pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati, sal-punt 
meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 18

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-

(57) L-Europol, kif stabbilit 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 
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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.

internazzjonali konklużi mill-Europol kif 
stabbilit abbażi tad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI għandhom 
jibqgħu fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 19

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-
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.

(58) Sabiex l-Europol ikun jista’ jkompli 
jaqdi l-kompiti tal-Europol kif stabbilit
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 u d-Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-istabbiliment ta’ entità 
responsabbli għall-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liġi u t-taħriġ fil-livell tal-
Unjoni, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-
Istati Membri u jista', għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jintlaħaq 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

(59) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-istabbiliment ta’ entità 
responsabbli għall-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liġi fil-livell tal-Unjoni, ma 
jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri 
u jista', għalhekk, minħabba l-iskala u l-
effetti tal-azzjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 22
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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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 23
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. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jappoġġja, jiżviluppa, iwettaq, 
jikkoordina u jimplimenta taħriġ għal 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi 
b'kooperazzjoni man-netwerk tal-istituti 
tat-taħriġ tal-Istati Membri kif stipulat fil-
Kapitolu III;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jipprovdi lill-korpi tal-Unjoni stabbiliti 
abbażi tat-Titolu V tat-Trattat u lill-
Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 
(OLAF) b’intelligence kriminali u appoġġ 
analitiku fl-oqsma li jaqgħu taħt il-
kompetenza tagħhom;

(j) jipprovdi lill-korpi tal-Unjoni stabbiliti 
abbażi tat-Titolu V tat-Trattat 
b’intelligence kriminali u appoġġ analitiku 
fl-oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza 
tagħhom;

Or. en
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Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jaħtar Unità Nazzjonali li għandha 
tkun il-korp ta’ kollegament bejn l-Europol 
u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kif ukoll mal-istituti tat-taħriġ 
għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. Kull 
Stat Membru għandu jappunta uffiċjal 
bħala kap tal-Unità Nazzjonali.

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jaħtar Unità Nazzjonali li għandha 
tkun il-korp ta’ kollegament bejn l-Europol 
u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Kull Stat Membru għandu 
jappunta uffiċjal bħala kap tal-Unità 
Nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effettivi tal-awtoritajiet 
kompetenti kollha tal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tat-taħriġ għall-uffiċjali tal-
infurzar tal-liġi fl-Istati Membri, mal-
Europol;

(b) jiżguraw komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effettivi tal-awtoritajiet 
kompetenti kollha tal-Istati Membri mal-
Europol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 29
Proposta għal regolament
Kapitolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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 KOMPITI RELATATI MAT-TAĦRIĠ 
GĦALL-UFFIĊJALI TAL-INFURZAR 
TAL-LIĠI

imħassar

 Artikolu 9
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 
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;
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(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-
kwalità, il-koerenza u l-effikaċja ta' 
azzjonijiet futuri.
 Artikolu 10
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.
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:
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(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.
 Artikolu 11
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

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.
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Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Kumitat xjentifiku għat-Taħriġ skont 
l-Artikolu 20;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk xieraq, Bord Eżekuttiv skont l-
Artikoli 21 u 22.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-redundancy tal-kompiti nwettqa mill-Bord Eżekuttiv ma' dawk imwettqa diġà 
mill-Bord tal-Maniġment, ir-rapporteur tikkunsidra li l-Bord Eżekuttiv mhuwiex neċessarju.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-
immaniġġar tal-kunflitti ta' interess fir-
rigward tal-membri tiegħu, kif ukoll il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għat-
Taħriġ;

(h) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess fir-rigward 
tal-membri tiegħu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) jaħtar lill-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għat-Taħriġ;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) jiżgura segwitu xieraq tas-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-
rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar 
interni jew esterni, kif ukoll minn 
investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Kontra l-Frodi (OLAF);

(o) jiżgura segwitu xieraq tas-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-
rapporti tal-awditjar intern jew estern tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri u dawk li 
joħorġu mill-investigazzjonijiet imwettqa 
mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 
(OLAF), u jgħaddi lill-awtorità baġitarja 
l-informazzjoni kollha rilevanti għall-
eżitu tal-proċeduri ta' evalwazzjoni;

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni, il-Bord tal-Maniġment, jew 

2. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni jew tal-Bord tal-Maniġment, 
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il-Bord Eżekuttiv, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jkun indipendenti fil-qadi ta’ 
dmirijietu u la għandu jfittex u lanqas jieħu 
struzzjonijiet minn xi gvern jew minn 
kwalunkwe korp ieħor.

id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun 
indipendenti fil-qadi ta’ dmirijietu u la 
għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet 
minn xi gvern jew minn kwalunkwe korp 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-redundancy tal-kompiti nwettqa mill-Bord Eżekuttiv ma' dawk imwettqa diġà 
mill-Bord tal-Maniġment, ir-rapporteur tikkunsidra li l-Bord Eżekuttiv mhuwiex neċessarju.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-tħejjija ta' pjan ta’ azzjoni li jsegwi l-
konklużjonijiet tal-rapporti tal-awditjar u 
l-evalwazzjonijiet interni jew esterni, kif 
ukoll ir-rapporti ta' investigazzjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet mill-OLAF u 
jirrapporta għand il-Kummissjoni darbtejn 
fis-sena dwar il-progress, filwaqt li għand 
il-Bord tal-Maniġment b'mod regolari;

(f) it-tħejjija ta' pjan ta’ azzjoni għal 
segwitu tal-konklużjonijiet tar-rapporti
tal-awditjar u l-evalwazzjonijiet interni jew 
esterni, kif ukoll ir-rapporti ta' 
investigazzjoniji u rakkomandazzjonijiet 
mill-OLAF u r-rapportar dwar il-progress
lill-Kummissjoni darbtejn fis-sena, u lill-
Bord tal-Maniġment b'mod regolari;

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-tħejjija ta’ strateġija kontra l-frodi 
għall-Europol u l-preżentazzjoni tagħha 
lill-Bord tal-Maniġiment għall-
approvazzjoni;

(h) it-tħejjija ta’ strateġija kontra l-frodi u 
strateġija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tal-kunflitti ta' interess għall-Europol u l-
preżentazzjoni tagħha lill-Bord tal-
Maniġiment għall-approvazzjoni;

Or. en
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Emenda 38
Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – taqsima 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-redundancy tal-kompiti nwettqa mill-Bord Eżekuttiv ma' dawk imwettqa diġà 
mill-Bord tal-Maniġment, ir-rapporteur tikkunsidra li l-Bord Eżekuttiv mhuwiex neċessarju.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Aċċess għall-informazzjoni tal-Europol 
għall-Eurojust u l-OLAF

Aċċess għall-informazzjoni tal-Europol 
għall-Eurojust

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.
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Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Europol għandu jieħu l-miżuri kollha 
xierqa biex jippermetti lill-Eurojust u l-
Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (l-
OLAF) li, fi ħdan il-mandati rispettivi 
tagħhom, ikollhom aċċess u jkunu jistgħu 
jfittxu fl-informazzjoni kollha li tkun 
ngħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(a) u (b), mingħajr 
preġudizzju għad-dritt għall-Istati Membri, 
korpi tal-Unjoni u pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aċċess u l-
użu ta’ dik id-dejta. L-Europol għandu jiġi 
infurmat f’każ li tfittxija mill-Eurojust jew 
l-OLAF tiżvela l-eżistenza ta’ konkordanza 
ma’ informazzjoni proċessata mill-
Europol.

1. L-Europol għandu jieħu l-miżuri kollha 
xierqa biex jippermetti lill-Eurojust li, fi 
ħdan il-mandat rispettiv tiegħu, ikollu 
aċċess u jkun jista’ jfittex fl-informazzjoni 
kollha li tkun ingħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(a) u (b), mingħajr 
preġudizzju għad-dritt għall-Istati Membri, 
korpi tal-Unjoni u pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aċċess u l-
użu ta’ dik id-dejta. L-Europol għandu jiġi 
infurmat f’każ li tfittxija mill-Eurojust 
tiżvela l-eżistenza ta’ konkordanza ma’ 
informazzjoni proċessata mill-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Europol għandu jieħu l-miżuri xierqa 
kollha biex jippermetti lill-Eurojust u lill-
OLAF li, fi ħdan il-mandati rispettivi 
tagħhom, ikollhom aċċess indirett abbażi 
ta’ sistema hit/no hit għall-informazzjoni li 
ngħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(c), bla preġudizzju għal 
kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-Istati 
Membri, korpi tal-Unjoni u pajjiżi terzi jew 

2. L-Europol għandu jieħu l-miżuri xierqa 
kollha biex jippermetti lill-Eurojust li, fi 
ħdan il-mandat tiegħu, ikollu aċċess 
indirett abbażi ta’ sistema hit/no hit għall-
informazzjoni li ngħatat għall-iskopijiet 
tal-Artikolu 24(1)(c), bla preġudizzju għal 
kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-Istati 
Membri, korpi tal-Unjoni u pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
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organizzazzjonijiet internazzjonali li 
pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F’każ ta’ hit, l-Europol 
għandu jibda l-proċedura li biha l-
informazzjoni li ġġenerat il-hit tkun tista' 
tiġi kondiviża, skont id-deċiżjoni tal-Istat 
Membru, il-korp tal-Unjoni u l-pajjiżi terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali li 
pprovdiet l-informazzjoni lill-Europol.

pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F’każ ta’ hit, l-Europol 
għandu jibda l-proċedura li biha l-
informazzjoni li ġġenerat il-hit tkun tista' 
tiġi kondiviża, skont id-deċiżjoni tal-Istat 
Membru, il-korp tal-Unjoni u l-pajjiżi terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali li 
pprovdiet l-informazzjoni lill-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tiftix ta’ informazzjoni f’konformità 
mal-paragrafi 1 u 2 għandu jsir biss għall-
iskop li jiġi identifikat jekk l-informazzjoni 
disponibbli għand l-Eurojust jew l-OLAF, 
rispettivament, tikkonkordjax mal-
informazzjoni proċessata fl-Europol.

3. Tiftix ta’ informazzjoni f’konformità 
mal-paragrafi 1 u 2 għandu jsir biss għall-
iskop li jiġi identifikat jekk l-informazzjoni 
disponibbli għand l-Eurojust tikkonkordjax 
mal-informazzjoni proċessata fl-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Europol għandu jippermetti tfittix 4. L-Europol għandu jippermetti tfittix 
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skont il-paragrafi 1 u 2 wara li jkun kiseb 
mingħand l-Eurojust informazzjoni dwar 
liema l-Membri Nazzjonali, Deputati, 
Assistenti kif ukoll membri tal-persunal 
tal-Eurojust, u mingħand l-OLAF 
informazzjoni dwar liema membri tal-
persunal ġew innominati bħala awtorizzati 
jwettqu dan it-tfittix.

skont il-paragrafi 1 u 2 wara li jkun kiseb 
mingħand l-Eurojust informazzjoni dwar 
liema Membri Nazzjonali, Deputati, 
Assistenti kif ukoll membri tal-persunal 
tal-Eurojust, ġew innominati bħala 
awtorizzati biex iwettqu dan it-tfittix.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk matul l-attivitajiet ta’ proċessar ta’ 
informazzjoni mill-Europol fir-rigward ta’ 
investigazzjoni individwali, l-Europol jew 
Stat Membru jidentifika l-ħtieġa għal 
koordinazzjoni, kooperazzjoni jew appoġġ 
skont il-mandat tal-Eurojust jew l-OLAF, 
l-Europol għandu jinnotifikahom dwar dan 
u għandu jibda l-proċedura għall-
kondiviżjoni tal-informazzjoni, 
f'konformità mad-deċiżjoni tal-Istat 
Membru li provda l-informazzjoni. F’dan 
il-każ l-Eurojust jew l-OLAF għandu 
jikkonsulta mal-Europol.

5. Jekk matul l-attivitajiet ta’ proċessar ta’ 
informazzjoni mill-Europol fir-rigward ta’ 
investigazzjoni individwali, l-Europol jew 
Stat Membru jidentifika l-ħtieġa għal 
koordinazzjoni, kooperazzjoni jew appoġġ 
skont il-mandat tal-Eurojust, l-Europol 
għandu jinnotifikahom dwar dan u għandu 
jibda l-proċedura għall-kondiviżjoni tal-
informazzjoni, f’konformità mad-deċiżjoni 
tal-Istat Membru li pprovda l-
informazzjoni. F’dan il-każ l-Eurojust 
għandu jikkonsulta mal-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 46
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Eurojust, inkluż il-Kulleġġ, il-Membri 
Nazzjonali, id-Deputati u l-Assistenti, kif 
ukoll il-membri tal-persunal tal-Eurojust, u 
l-OLAF, għandhom jirrispettaw 
kwalunkwe restrizzjoni għall-aċċess jew l-
użu, f'termini ġenerali jew speċifiċi, 
indikati mill-Istati Membri, il-korpi tal-
Unjoni, il-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali skont l-
Artikolu 25(2).

6. L-Eurojust, inklużi l-Kulleġġ, il-Membri 
Nazzjonali, id-Deputati u l-Assistenti, kif 
ukoll il-membri tal-persunal tal-Eurojust, 
għandhom jirrispettaw kwalunkwe 
restrizzjoni għall-aċċess jew l-użu, 
f'termini ġenerali jew speċifiċi, indikata
mill-Istati Membri, il-korpi tal-Unjoni, il-
pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali skont l-Artikolu 25(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 88(2)(b) u 85.1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferu 
għar-relazzjoni speċjali bejn l-Europol u l-Eurojust. L-istess reċiproċità mhijiex applikabbli 
għall-OLAF.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-punt meħtieġ għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu, l-Europol jista’ jistabbilixxi 
u jżomm relazzjonijiet ta' kooperazzjoni 
ma’ korpi tal-Unjoni skont l-għanijiet ta' 
dawn il-korpi, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi ta' pajjiżi terzi, istituti tat-taħriġ fl-
infurzar tal-liġi ta’ pajjiżi terzi, 
organizzazzjonijiet u partijiet privati.

1. Sal-punt meħtieġ għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu, l-Europol jista’ jistabbilixxi 
u jżomm relazzjonijiet ta' kooperazzjoni 
ma’ korpi tal-Unjoni skont l-għanijiet ta' 
dawk il-korpi, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi ta' pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 48
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Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-arranġamenti ta’ ħidma adottati skont 
l-Artikolu 31(1).

(b) l-arranġamenti ta’ ħidma adottati skont 
l-Artikolu 31(1), u notifiki meta d-Direttur 
Eżekuttiv ikun qed japplika l-
Artikolu 31(2).

Or. en

Emenda 49
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 Deputati Diretturi Eżekuttivi 
għandhom jassistu lid-Direttur Eżekuttiv.
Il-kompiti tad-Deputati Diretturi
Eżekuttivi għandhom jiġu definiti mid-
Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Europol għandhom jiġu adottati mill-Bord 
tal-Maniġment wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Ma għandhomx jitilqu minn 
[ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas FFR] 

1. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Europol għandhom jiġu adottati mill-Bord 
tal-Maniġment wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Ma għandhomx jitbiegħdu
minn [ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas 
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għajr jekk dan ikun meħtieġ speċifikament 
għal operat tal-Europol u l-Kummissjoni 
tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel.

FFR] għajr jekk dan ikun meħtieġ 
speċifikament għall-operat tal-Europol u l-
Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha 
minn qabel; jekk iseħħ it-tbegħid, il-
Parlament Ewropew għandu jiġi 
nnotifikat.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minħabba l-ispeċifiċità tal-Membri tan-
Netwerk tal-Istituti Nazzjonali tat-Taħriġ 
li huma l-uniċi korpi b’karatteristiċi 
speċifiċi u kompetenzi tekniċi biex iwettqu 
attivitajiet ta’ taħriġ rilevanti, dawn il-
membri jistgħu jirċievu għotjiet mingħajr 
sejħa għall-proposti skont l-Artikolu 
190(1)(d) ta’ Regolament ta’ Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Europol għandu jippubblika fuq il-
websajt tiegħu lista tal-membri tal-
Bordijiet tal-Maniġment, tal-esperti 
esterni u interni, flimkien mad-
dikjarazzjonijiet ta' interess u l-curricula 
vitae rispettivi tagħhom; il-minuti tal-
laqgħat tal-Bord tal-Maniġment 
għandhom jiġu ppubblikati b'mod 
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sistematiku; L-Europol jista' jillimita 
b'mod temporanju jew permanenti il-
pubblikazzjoni ta' dokumenti jekk il-
pubblikazzjoni tagħhom tkun 
tirrappreżenta riskju ta' kompromess tat-
twettiq tal-kompiti tal-Europol, filwaqt li 
jqis l-obbligi ta' diskrezzjoni u 
kunfidenzjalità;

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

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, l-obbligazzjonijiet 
preeżistenti, u l-proprjetajiet akkwistati 
mill-Europol, kif stabbilit permezz tad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa s-saħħa ġuridika tal-ftehimiet 
konklużi mis-CEPOL kif stabbilit mid-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI qabel id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3, il-Ftehim 
dwar l-Uffiċċju Prinċipali konkluż abbażi 
tad-Deċiżjoni 2005/681/ĠAI għandha 
tintemm fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-terminu tal-kariga tal-membri tal-
Bord tal-Maniġment tas-CEPOL kif 
stabbilit abbażi tal-Artikolu 10 tad-
Deċiżjoni 2005/681/ĠAI għandu jintemm 
fi [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4
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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. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull sena tat-tliet snin baġitarji 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, talanqas EUR 8 miljuni mill-
infiq operazzjonali tal-Europol għandhom 
ikunu riżervati għat-taħriġ kif deskritt fil-
Kapitolu III.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

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-
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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.

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

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ma tappoġġjax il-fużjoni tal-Europol u s-CEPOL.


