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Emenda 55
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Premessa 1

Test tal-inizjattiva Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha 
nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa 
spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja.

(1) L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha 
nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa 
spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja bi qbil 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-prinċipji 
kostituzzjonali tal-Istati Membri 
individwali.

Or. it

Emenda 56
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(1a) Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem (KEDB)u l-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) għenu biex 
jiddefinixxu u jkabbru l-livell tad-drittijiet 
tal-bniedem, inkluż id-dritt għal proċess 
imparzjali fl-Ewropa. It-Trattati u l-Karta 
jistabbilixxu funzjoni speċjali għall-
mekkaniżmu tal-Konvenzjoni, kif sanċit 
fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, li jagħti aderenza tal-UE mal-
Konvenzjoni, u li jiddefinixxi d-drittijiet 
fundamentali tal-Konvenzjoni bħala 
prinċipji ġenerali  tad-Dritt tal-Unjoni, u 
kif sanċiti fl-Artikolu 52 tal-Karta, li 
jiggarantixxi l-interpretazzjoni armonjuża 
bejn il-Karta u l-Konvenzjoni ta' dawn id-
drittijiet.

Or. en
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Emenda 57
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 2

Test tal-inizjattiva Emenda

(2) F'konformità mal-Artikolu 82(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta' 
Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 
s'issa, huwa spiss imsejjaħ bażi importanti 
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali fi ħdan l-Unjoni.

(2) F'konformità mal-Artikolu 82(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta' 
Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 
s'issa, huwa spiss imsejjaħ bażi importanti 
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali fi ħdan l-Unjoni. Mingħajr ma 
jitqiegħed dubju fuq l-effetti pożittivi u r-
rwol ewlieni tiegħu, ir-rikonoxximent 
reċiproku għandu jiġi applikat f'oqsma 
legali li mhumiex armonizzati u bi 
tradizzjonijiet ġuridiċi u sistemi ta' 
proċedura kriminali differenti, u li 
għalhekk jista' jirriżulta f'anomaliji legali 
li jkunu ta' ħsara għad-drittijiet tas-
suspettati, kif jidher mill-esperjenza 
miksuba fl-użu tal-Mandat ta' Arrest 
Ewropew. Jeħtieġ jiġu stabbiliti miżuri li 
jippermettu lil qorti nazzjonali tintervjeni 
b'mod sostanzjali f'każijiet fejn jistgħu 
jinqalgħu anomaliji bħal dawn. B'żieda 
ma' dan, kwalunkwe applikazzjoni tal-
kunċett ta' rikonoxximent reċiproku 
għandu jiggarantixxi wkoll id-drittijiet 
fundamentali sanċiti fil-Karta u fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem.

Or. en

Emenda 58
Rosario Crocetta
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Abbozz ta' direttiva
Premessa 2

Test tal-inizjattiva Emenda

(2) F'konformità mal-Artikolu 82(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta' 
Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 
s'issa, huwa spiss imsejjaħ bażi importanti 
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali fi ħdan l-Unjoni.

(2) F'konformità mal-Artikolu 82(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet 
ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta' 
Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 
s'issa, huwa spiss imsejjaħ bażi importanti 
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali fi ħdan l-Unjoni, f'konformità 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE u mal-prinċipji kostituzzjonali tal-
Istati Membri parteċipanti fl-OIE.

Or. it

Emenda 59
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(2a) L-Istat ta' eżekuzzjoni ma jistax 
jirrifjuta OIE abbażi ta' differenzi bejn il-
liġijiet ordinarji tiegħu u dawk tal-Istat 
emittenti, madankollu jkun jista' jagħmel 
dan f'każ li l-OIE imur kontra l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-prinċipji kostituzzjonali tal-
Istat ta' eżekuzzjoni.

Or. it

Emenda 60
Kinga Göncz
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Abbozz ta' direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(2a) Il-kooperazzjoni ġudizzjarja tissejjes 
fuq il-fiduċja reċiproka fis-sistema 
ġudizzjarja rispettiva, li min-naħa tagħha 
teħtieġ li l-Istati Membri kollha jkollhom 
sistema ġudizzjarja li taħdem tajjeb, 
indipendenti u imparzjali mingħajr l-ebda 
indħil politika. 

Or. en

Emenda 61
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(2a) Jeżistu differenzi sostanzjali, 
f'termini kostituzzjonali u ġuridiċi bejn l-
Istati Membri, b'mod partikolari fir-
rigward tar-rwol tal-prosekuturi u tal-
ammisibilità ta' evidenza li bilfors jeħtieġ 
li jitqiesu mill-OIE. Minħabba f’hekk, l-
OIE ma jistax jeskludi dawn id-differenzi 
billi jirrikjedi anqas milli hu meħtieġ fl-
Istati ta’ eżekuzzjoni, u l-fatt li jistgħu 
jiġu miksura drittijiet fundamentali jew 
prinċipji kostituzzjonali nazzjonali fl-Istati 
Membri involuti għandha tkun raġuni 
oħra għal rifjut.

Or. en

Emenda 62
Cornelis de Jong
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Abbozz ta' direttiva
Premessa 12

Test tal-inizjattiva Emenda

(12) Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-
kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji 
kriminali, il-possibbiltà li jiġi miċħud r-
rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ OIE, 
kif ukoll ir-raġunijiet għall-posponiment 
tal-eżekuzzjoni tagħha, għandha tkun 
limitata.

imħassar

Or. en

Emenda 63
Anna Hedh

Abbozz ta' direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12a) Għandu jkun possibbli li jiġi rifjutat 
OIE fejn ir-rikonoxximent jew l-
eżekuzzjoni tiegħu fl-Istat ta' eżekuzzjoni 
jkun jinvolvi ksur ta' immunità jew 
privileġġ f'dak l-Istat. M'hemm l-ebda 
definizzjoni komuni dwar x'jikkostitwixxi 
immunità jew privileġġ fl-Unjoni 
Ewropea u d-definizzjoni preċiża ta' dawn 
it-termini titħalla għalhekk għal-liġi 
nazzjonali, li tista' tinkludi protezzjonijiet 
li japplikaw għal professjonijiet mediċi u 
legali, iżda m'għandhomx jiġu interpretati 
b'mod li jkun f'kontradizzjoni mal-
obbligu li jiġu aboliti ċerti raġunijiet 
għar-rifjut fl-Artikolu 7 tal-Protokoll tal-
2001 għall-Konvenzjoni dwar assistenza 
reċiproka f'materji kriminali bejn l-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
jistgħu jinkludu wkoll, anki jekk 
mhumiex meqjusa bħala privileġġ jew 
immunità, regoli relatati mal-libertà tal-
istampa u l-libertà tal-espressjoni f'mezzi 
oħra tax-xandir.
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Or. en

Emenda 64
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(13a) Id-data personali pproċessata fil-
kuntest tal-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva ser tiġi protetta b'mod konformi 
mal-istrumenti rilevanti, inklużi l-
prinċipji tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa tat-28 ta’ Jannar 1981 għall-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar awtomatiku tad-data 
personali, kif ukoll bil-protezzjoni 
addizzjonali mogħtija minn din id-
Deċiżjoni Kwadru b'konformità mal-
Artikolu 23 tal-Konvenzjoni dwar 
Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali 
bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea 
tad-29 ta' Mejju 2000.

Or. en

Emenda 65
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(13a) Ir-rimedji legali disponibbli kontra 
OIE għandhom mill-inqas ikunu l-istess 
bħal dawk disponibbli f'każijiet domestiċi 
kontra l-miżura ta’ investigazzjoni 
partikolari. L-Istati Membri, f’konformità 
mad-Dritt nazzjonali tagħhom, għandhom 
jiżguraw li dawn ir-rimedji legali jistgħu 
jintużaw u għandhom jinformaw 
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minnufih lill-partijiet interessati dwar il-
possibilitajiet u l-metodi ta' rimedju legali. 
F'każijiet fejn l-oġġezzjonijiet kontra OIE 
jsiru mill-parti interessata fl-Istat ta' 
eżekuzzjoni, l-Istat ta' eżekuzzjoni għandu 
jeżamina jekk hemmx raġunijiet biex l-
OIE ma jkunx rikonoxxut, pereżempju 
minħabba nuqqas ta' proporzjonalità, jew 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ikun aħjar 
li din l-informazzjoni tiġi trażmessa 
minnufih lill-awtorità emittenti u lill-parti 
interessata. Hemm bżonn li jkun żgurat 
id-dritt għall-informazzjoni u l-aċċess 
għall-qrati għal dawk milqutin minn OIE. 
Id-dritt għal difiża jifforma parti mid-dritt 
għal proċess imparzjali (Artikoli 47 u 48 
tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea) tul kull stadju tal-
proċedimenti.

Or. en

Emenda 66
Anna Hedh

Abbozz ta' direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(13a) Ir-rimedji legali disponibbli kontra 
OIE għandhom mill-inqas ikunu l-istess 
bħal dawk disponibbli f'każijiet domestiċi 
kontra l-miżura ta’ investigazzjoni 
partikolari. L-Istati Membri, f’konformità 
mad-Dritt nazzjonali tagħhom, għandhom 
jiżguraw li dawn ir-rimedji legali jistgħu 
jintużaw u għandhom jinformaw fiż-
żmien dovut lill-partijiet interessati dwar 
il-possibilitajiet u l-metodi ta' rimedju 
legali. F'każijiet fejn l-oġġezzjonijiet 
kontra OIE jsiru mill-parti interessata fl-
Istat ta' eżekuzzjoni, fir-rigward ta' 
raġunijiet aktar sostantivi għall-ħruġ ta' 
OIE, ikun aħjar li din l-informazzjoni tiġi 
trażmessa minnufih lill-awtorità emittenti 
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u lill-parti interessata. Hemm bżonn li 
jkun żgurat id-dritt għall-informazzjoni u 
l-aċċess għall-qrati għal dawk milqutin 
minn OIE. Id-dritt għal difiża jifforma 
parti mid-dritt għal proċess imparzjali 
(Artikoli 47 u 48 tal-Karta ta' Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea) tul 
kull stadju tal-proċedimenti.

Or. en

Emenda 67
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(13a) Sabiex l-OIE jkun jista' jkun 
eżegwit f'pajjiżi mingħajr fondi u riżorsi 
sostanzjali għal investigazzjonijiet, jekk 
dawn ma jkunux biżżejjed, allura l-
ispejjeż ta' eżekuzzjoni tal-OIE, li 
normalment jitħallsu mill-Istat ta' 
eżekuzzjoni, jistgħu jintrefgħu direttament 
mill-Istat emittenti tal-OIE. L-Istati 
Membri jistgħu ukoll ifasslu ftehimiet 
ġeneriċi jew speċifiċi biex jikkumpensaw 
għall-ispejjeż magħmula permezz ta' 
approvazzjoni ta' kontijiet.

Or. it

Emenda 68
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14

Test tal-inizjattiva Emenda

(14) L-OIE jipprevedi reġim uniku għall-
kisba ta' provi. Madankollu, meħtieġa 

(14) L-OIE jipprevedi reġim uniku għall-
kisba ta' provi. Madankollu, meħtieġa 
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regoli addizzjonali għal xi tipi ta' miżuri 
investigattivi li għandhom jiġu inklużi fl-
OIE, bħat-trasferiment temporanju ta' 
persuni miżmuma f'kustodja, is-seduti 
permezz ta' vidjokonferenza jew 
konferenza telefonika, il-kisba ta' 
informazzjoni relatata ma' kontijiet 
bankarji jew transazzjonijiet bankarji jew 
kunsinni kkontrollati. Il-miżuri 
investigattivi li jimplikaw ġbir ta' provi fi 
żmien reali, kontinwament u matul ċertu 
perijodu ta' żmien huma koperti mill-OIE, 
iżda għandha tingħata flessibbiltà lill-
awtorità ta' eżekuzzjoni għal dawn il-
miżuri minħabba d-differenzi li jeżistu fil-
liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri.

regoli addizzjonali għal xi tipi ta' miżuri 
investigattivi li għandhom jiġu inklużi fl-
OIE, bħat-trasferiment temporanju ta' 
persuni miżmuma f'kustodja, is-seduti 
permezz ta' vidjokonferenza jew 
konferenza telefonika, il-kisba ta' 
informazzjoni relatata ma' kontijiet 
bankarji jew transazzjonijiet bankarji. Il-
miżuri investigattivi li jimplikaw ġbir ta' 
provi fi żmien reali, kontinwament u matul 
ċertu perijodu ta' żmien huma koperti mill-
OIE, iżda għandha tingħata flessibbiltà lill-
awtorità ta' eżekuzzjoni għal dawn il-
miżuri minħabba d-differenzi li jeżistu fil-
liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 69
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14a) Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
dwar it-twettiq, fl-istadji kollha tal-
proċedimenti kriminali, inkluża l-fażi tal-
proċess, ta' miżura investigattiva, jekk 
meħtieġ bil-parteċipazzjoni tal-persuna 
bil-ħsieb li jinġabru provi. Pereżempju 
OIE jista' jinħareġ għat-trasferiment 
temporanju tal-persuna lejn l-Istat 
emittenti jew biex isir smigħ permezz ta’ 
vidjokonferenza. Madankollu, meta 
persuna għandha tiġi trasferita fi Stat 
Membru ieħor għall-finijiet ta' 
prosekuzzjoni inkluż it-tressiq ta' dik il-
persuna quddiem qorti għall-fini li tiġi 
proċessata, għandu jinħareġ MAE 
f'konformità mad-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI.

Or. en
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Emenda 70
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14b (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14b) Bil-ħsieb tal-użu proporzjonat tal-
Mandati ta' Arrest Ewropej għall-fini ta' 
prosekuzzjoni, l-awtoritajiet ġudizzjarji 
għandhom jikkunsidraw jekk il-ħruġ ta' 
OIE għas-smigħ ta' persuna suspettata 
jew akkużata permezz ta' vidjokonferenza 
jistax iservi bħala alternattiva effettiva.

Or. en

Emenda 71
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14c (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14c) OIE jista' jinħareġ biex tinkiseb 
informazzjoni evidenzjali rigward il-
kontijiet, ta' kwalunkwe tip, li jkunu qed 
jinżammu fi kwalunkwe bank jew 
istituzzjoni finanzjarja mhux bankarja 
oħra mill-persuna soġġetta għal 
proċedimenti kriminali. Din il-possibbiltà 
għandha tinftiehem fis-sens wiesa' bħala 
li tkopri mhux il-persuni suspettati jew 
akkużati biss iżda wkoll kwalunkwe 
persuna oħra li fir-rigward tagħha tali 
informazzjoni titqies bħala meħtieġa mill-
awtoritajiet kompetenti matul il-
proċedimenti kriminali.

Or. en
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Emenda 72
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14d (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14d) Fejn f'din id-Direttiva ssir referenza 
għall-istituzzjonijiet finanzjarji dan it-
terminu għandu jinftiehem f'konformità 
mad-definizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 
3 tad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 
2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-
sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil 
tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu1.

_______________
1ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Emenda 73
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14e (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14e) Meta jinħareġ OIE biex jinkisbu d-
'dettalji' ta' kont speċifiku, il-kelma 
'dettalji' għandha tinftiehem li tinkludi 
tal-inqas l-isem u l-indirizz tad-detentur 
tal-kont, id-dettalji dwar kwalunkwe 
prokura miżmuma fuq il-kont, u 
kwalunkwe dettall jew dokument ieħor 
provdut mid-detentur tal-kont meta nfetaħ 
il-kont u li għadu jinżamm mill-bank.

Or. en
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Emenda 74
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 14f (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14f) Din id-Direttiva, minħabba l-kamp 
ta' applikazzjoni tagħha tittratta l-miżuri 
proviżorji unikament bil-ħsieb tal-ġbir ta' 
provi. F'dan ir-rigward, għandu jiġi 
sottolinjat li kwalunkwe oġġett, inklużi 
assi finanzjarji, jista' jkun soġġett għal 
diversi miżuri proviżorji matul il-
proċedimenti kriminali, mhux biss bil-
ħsieb tal-ġbir ta' provi iżda wkoll bil-ħsieb 
ta' konfiska. Huwa importanti li jiġi 
rikonoxxut li d-distinzjoni bejn iż-żewġ 
objettivi ta' miżuri proviżorji mhijiex 
dejjem ovvja u li l-objettiv tal-miżura 
proviżorja jista' jinbidel matul il-
proċedimenti. Għal din ir-raġuni, huwa 
kruċjali għal ħidmiet futuri li tinżamm 
interrelazzjoni bla xkiel bejn id-diversi 
strumenti applikabbli f'dan il-qasam. 
Barra minn hekk, għall-istess raġuni, il-
valutazzjoni ta' jekk is-suġġett għandux 
jintuża bħala provi u għalhekk ikun is-
suġġett ta' OIE għandha titħalla għall-
awtorità emittenti.

Or. en

Emenda 75
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(17a) Id-data personali pproċessata meta 
tiġi implimentata din id-Direttiva 
għandha tkun protetta skont id-Deċiżjoni 
Kwadru tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 
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ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
tad-data personali pproċessata fil-qafas 
tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f'materji kriminali1. Provi 
miġbura skont l-OIE ma jistgħux jintużaw 
għal raġunijiet oħra għajr dawk ta' 
prevenzjoni, investigazzjoni, 
identifikazzjoni jew prosekuzzjoni ta' 
delitt jew l- infurzar ta' sanzjonijiet 
kriminali u għall-eżerċizzju tad-dritt ta' 
difiża.
_______________
1ĠU. L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Emenda 76
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Din id-Direttiva m’għandhiex ikollha l-
effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett 
għad-drittijiet fundamentali u għall-
prinċipji legali kif sanċiti fl-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u
kwalunkwe obbligu li jaqa’ fuq l-
awtoritajiet ġudizzjarji f’dan ir-rigward ma 
għandux jiġi affettwat. Bl-istess mod, din 
id-Direttiva m'għandhiex ikollha l-effett li 
teħtieġ li l-Istati Membri jieħdu kwalunkwe 
miżura li hija f'kunflitt mar-regoli 
kostituzzjonali tagħhom relatati mal-libertà 
ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-istampa u l-
libertà tal-espressjoni f'mezzi oħrajn tal-
media.

3. Din id-Direttiva m’għandhiex ikollha l-
effett li timmodifika l-obbligu tar-rispett 
għad-drittijiet fundamentali u għall-
prinċipji legali kif sanċiti fl-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
id-dritt għad-difiża – inkluż l-aċċess għal 
avukat f'kull stadju tal-proċedimenti – ir-
rimedju effettiv u proċess ġust minn 
tribunal indipendenti u imparzjali kif 
sanċiti fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Kwalunkwe obbligu li jaqa’ fuq 
l-awtoritajiet ġudizzjarji f’dan ir-rigward 
ma għandux jiġi affettwat. Bl-istess mod, 
din id-Direttiva m'għandhiex ikollha l-
effett li teħtieġ li l-Istati Membri jieħdu 
kwalunkwe miżura li hija f'kunflitt mar-
regoli kostituzzjonali tagħhom relatati mal-
libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-
istampa u l-libertà tal-espressjoni f'mezzi 
oħrajn tal-media.
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Or. en

Emenda 77
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test tal-inizjattiva Emenda

(i) imħallef, qorti, maġistrat tal-
investigazzjoni jew prosekutur pubbliku 
kompetenti fil-każ ikkonċernat; jew

(i) imħallef, qorti, maġistrat inkwirenti jew 
prosekutur pubbliku kompetenti fil-każ 
ikkonċernat u li jaġixxi b'indipendenza u 
imparzjalità sħiħa; jew

Or. en

Emenda 78
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test tal-inizjattiva Emenda

(i) imħallef, qorti, maġistrat tal-
investigazzjoni jew prosekutur pubbliku 
kompetenti fil-każ ikkonċernat; jew

(i) imħallef, qorti, maġistrat tal-
investigazzjoni jew prosekutur pubbliku 
kompetenti fil-każ ikkonċernat, jew 
kwalunkwe awtorità ġudizzjarja oħra kif 
definit mill-Istat emittenti, f'dan il-każ 
partikolari, u li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu 
ta' awtorità investigattiva fi proċedimenti 
kriminali jew fil-ħruġ ta' OIE fuq talba 
tar-rappreżentant tal-akkużat sabiex jiġu 
żgurati proċeduri investigattivi għall-
benefiċċju tad-difiża, b'kompetenza li 
jordna l-ġbir ta' provi bi qbil mad-Dritt 
nazzjonali fil-każ ikkonċernat;

Or. nl
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Emenda 79
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test tal-inizjattiva Emenda

(ii) kwalunkwe awtorità ġudizzjarja oħra 
kif definit mill-Istat emittenti u, fil-każ 
speċifiku, filwaqt li taġixxi fil-kapaċità 
tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni 
fi proċedimenti kriminali b’kompetenza li 
tordna l-ġbir provi f'konformità mal-liġi 
nazzjonali,

imħassar

Or. nl

Emenda 80
Anna Hedh

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test tal-inizjattiva Emenda

(ii) kwalunkwe awtorità ġudizzjarja oħra 
kif definit mill-Istat emittenti u, fil-każ 
speċifiku, filwaqt li taġixxi fil-kapaċità 
tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b’kompetenza li 
tordna l-ġbir provi f'konformità mal-liġi 
nazzjonali,

(ii) kwalunkwe awtorità kompetenti oħra 
kif definit mill-Istat emittenti u, fil-każ 
speċifiku, filwaqt li taġixxi fil-kapaċità 
tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b’kompetenza li 
tordna l-ġbir provi f'konformità mal-liġi 
nazzjonali,

Or. en

Emenda 81
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii
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Test tal-inizjattiva Emenda

(ii) kwalunkwe awtorità ġudizzjarja oħra 
kif definit mill-Istat emittenti u, fil-każ 
speċifiku, filwaqt li taġixxi fil-kapaċità 
tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b’kompetenza li 
tordna l-ġbir provi f'konformità mal-liġi 
nazzjonali,

(ii) kwalunkwe awtorità kompetenti oħra 
kif definit mill-Istat emittenti u, fil-każ 
speċifiku, filwaqt li taġixxi fil-kapaċità 
tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b’kompetenza li 
tordna l-ġbir provi f'konformità mal-liġi 
nazzjonali,

Or. it

Emenda 82
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) "awtorità ta' eżekuzzjoni" għandha 
tfisser awtorità b'kompetenza li 
tirrikonoxxi jew teżegwixxi OIE 
f'konformità ma' din id-Direttiva. L-
awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tkun 
awtorità kompetenti li twettaq il-miżura 
investigattiva msemmija fl-OIE f'każ 
nazzjonali simili.

(b) "awtorità ta' eżekuzzjoni" għandha 
tfisser awtorità b'kompetenza li 
tirrikonoxxi OIE u tiżgura l-eżekuzzjoni 
tiegħu f'konformità ma' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-awtorità ta' eżekuzzjoni hi dik li tirrikonoxxi l-OIE iżda mhijiex dik li 
twettaq il-miżura, jiġifieri dik li teżegwieh.

Emenda 83
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b
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Test tal-inizjattiva Emenda

(b) l-interċettazzjoni u t-trażmissjoni 
immedjata ta' telekomunikazzjonijiet kif 
imsemmi fl-Artikolu 18(1)(a) tal-
Konvenzjoni; kif ukoll

imħassar

Or. it

Emenda 84
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) l-interċettazzjoni u t-trażmissjoni 
immedjata ta' telekomunikazzjonijiet kif 
imsemmi fl-Artikolu 18(1)(a) tal-
Konvenzjoni; kif ukoll

(b) l-interċettazzjoni ta' 
telekomunikazzjonijiet kif imsemmi fit-
Titolu III tal-Konvenzjoni;

Or. en

Emenda 85
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) l-interċettazzjoni ta' 
telekomunikazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 18(1)(b) tal-Konvenzjoni safejn 
dawn huma relatati ma' sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 18(2)(a) u (c) u l-
Artikolu 20 ta' dik il-Konvenzjoni.

imħassar

Or. it
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Emenda 86
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) l-interċettazzjoni ta' 
telekomunikazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 18(1)(b) tal-Konvenzjoni safejn 
dawn huma relatati ma' sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 18(2)(a) u (c) u l-
Artikolu 20 ta' dik il-Konvenzjoni.

(c) Investigazzjonijiet bil-moħbi 
msemmija fl-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni;

Or. en

Emenda 87
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) kunsinni kkontrollati kif previsti fl-
Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar 
Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali 
bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni attwali tal-OIE bħalissa hu wiesgħa ħafna, u jkopri kull tip ta' 
miżura investigattiva, irrispettivament minn kemm din tkun intrusiva jew sensittiva. Fl-
opinjoni tagħna, l-interċettazzjoni, il-kunsinni kkontrollati u l-investigazzjonijiet bil-moħbi 
mhumiex sostenibbli għall-kamp tal-applikazzjoni u għalhekk qegħdin nipproponu t-tneħħija 
tagħhom. L-interċettazzjoni tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tat-test oriġinali tal-
Kunsill u qegħdin neliminaw it-tnejn l-oħra.

Emenda 88
Cornelis de Jong



AM\891612MT.doc 21/81 PE480.869v01-00

MT

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) kunsinni kkontrollati msemmija fl-
Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar 
Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali 
bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 89
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(cb) investigazzjonijiet bil-moħbi kif 
previsti fl-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni 
dwar Assistenza Reċiproka f'Materji 
Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni attwali tal-OIE bħalissa hu wiesa’ ħafna, u jkopri kull tip ta' miżura 
investigattiva, irrispettivament minn kemm din tkun intrusiva jew sensittiva. Fl-opinjoni 
tagħna, l-interċettazzjoni, il-kunsinni kkontrollati u l-investigazzjonijiet bil-moħbi mhumiex 
sostenibbli għall-kamp tal-applikazzjoni u għalhekk qegħdin nipproponu t-tneħħija tagħhom.
L-interċettazzjoni tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tat-test oriġinali tal-Kunsill u 
qegħdin neliminaw it-tnejn l-oħra.

Emenda 90
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test tal-inizjattiva Emenda

L-OIE jista’ jinħareġ: L-OIE jista’ jinħareġ b'rabta ma' 
proċediment kriminali diġà mniedi, li 
jaqa' taħt il-kompetenza/ġurisdizzjoni ta' 
qorti kriminali bi qbil mal-liġi nazzjonali 
tal-istat emittenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test qiegħed jiġi emendat sabiex jagħmilha ċara li l-proċedimenti kriminali iridu jkunu diġà 
tnedew. Ma jista’ jkun hemm l-ebda miżura investigattiva mingħajr proċedura kriminali 
korrispondenti. Il-proċeduri kriminali dejjem jitwettqu fir-rigward ta' reati u qatt għal 
offiżi/ksur minuri tal-liġi.

Emenda 91
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) fir-rigward ta’ proċedimenti kriminali 
mressqa minn, jew li għandhom jitressqu 
quddiem, awtorità ġudizzjarja fir-rigward 
ta’ reat kriminali skont il-liġi nazzjonali 
tal-Istat emittenti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedimenti kriminali jridu jkunu diġà tnedew. Ma jista jkun hemm l-ebda miżura 
investigattiva mingħajr proċedura kriminali korrispondenti.

Emenda 92
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) fuq talba tar-rappreżentant tas-
suspettat jew tad-detenut biex tkun 
żgurata l-prestazzjoni tal-proċeduri 
investigattivi mitluba minn dik il-persuna 
għad-difiża tagħha;

Or. nl

Emenda 93
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) fi proċedimenti mressqa minn 
awtoritajiet amministrattivi fir-rigward ta’ 
atti li huma punibbli skont il-liġi 
nazzjonali tal-Istat emittenti billi huma 
jikkostitwixxu ksur tal-liġi u fejn id-
deċiżjoni tista’ twassal għal proċedimenti 
quddiem qorti li għandha ġurisdizzjoni, 
b’mod partikolari, f’materji kriminali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.
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Emenda 94
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) fi proċedimenti mressqa minn 
awtoritajiet ġudizzjarji fir-rigward ta’ atti 
li huma punibbli skont il-liġi nazzjonali 
tal-Istat emittenti billi huma 
jikkostitwixxu ksur tal-liġi u fejn id-
deċiżjoni tista’ twassal għal proċedimenti 
quddiem qorti li għandha ġurisdizzjoni, 
b’mod partikolari, f’materji kriminali, u

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Emenda 95
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test tal-inizjattiva Emenda

(d) b’rabta ma’ proċedimenti msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) li huma relatati ma’ 
reati jew infrazzjonijiet li għalihom 
persuna ġuridika tista’ tinżamm 
responsabbli jew punibbli fl-Istat 
emittenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dak li jirrigwarda t-tħassir tal-punt(d): ir-responsabilità kriminali hi personali u għalhekk 
għandha tintrefa' minn persuni fiżiċi. Persuna legali waħidha għalhekk m'għandhiex tkun 
responsabbli fil-qafas tal-liġi kriminali. Għandha ġġorr biss responsabilità ċivili. Id-delitti 
biss jistħoqqilhom proċedimenti kriminali.

Emenda 96
Jan Philipp Albrecht

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-OIE stabbilit fl-għamla prevista fl-
Anness A għandu jiġi kkompletat, iffirmat, 
u l-kontenut tiegħu ċċertifikat bħala 
preċiż mill-awtorità emittenti.

1. L-OIE għandu jinħareġ f'konformità 
mal-formola stipulata fl-Anness 1 ta' din 
id-Direttiva. Għandu, b'mod partikolari 
jinkludi l-informazzjoni li ġejja:
(a) l-awtorità emittenti u/jew l-awtorità ta' 
validazzjoni;
(aa) l-oġġett ta' u r-raġuni, għall-OIE;
(ab) l-informazzjoni meħtieġa disponibbli 
dwar il-persuna(i) kkonċernati
(ac) deskrizzjoni tal-att kriminali, li hu 
suġġett għall-investigazzjoni jew 
proċedimenti, u d-dispożizzjonijiet 
applikabbli tal-liġi kriminali;
(ad) deskrizzjoni tal-miżura(i) 
investigattivi mitluba u tal-provi li 
għandhom jinkisbu.
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Or. en

Emenda 97
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. L-ordni Ewropea ta' investigazzjoni 
għandha tiġi tradotta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti fil-lingwa 
uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
Il-formola msemmija fl-Anness A 
għandha tiġi tradotta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat ta’ eżekuzzjoni fil-
lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat emittenti.

Or. en

Emenda 98
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. L-OIE mfassal fil-forma stipulata fl-
Anness A għandu jiġi tradott mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat emittenti fil-lingwa 
uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Istat ta’ eżekuzzjoni f'konformità mal-
Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test hu meħud mill-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni li għandu dispożizzjonijiet preċiżi 
dwar it-traduzzjonijiet.
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Emenda 99
Jan Philipp Albrecht

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5a
Reati minuri

Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha r-
raġunijiet biex temmen li:
(a) il-miżura investigattiva tikkonċerna 
reat li hi tista' tikkunsidra li hu minuri 
ħafna, jew 
(b) li x'aktarx li l-piena finali fil-każ tista' 
tkun minuri ħafna;
l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tikkonsulta lill-awtorità emittenti dwar l-
importanza li teżegwixxi l-miżura 
investigattiva fil-każ speċifiku jekk tali 
spjegazzjoni ma tkunx saret fl-OIE, jew 
f'każ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni, wara li 
tkun irċiviet l-OIE, hi tal-fehma li jista' 
ma jkunx proporzjonat li jiġi eżegwit l-
OIE għal dan ir-reat minuri. Wara din il-
konsultazzjoni, l-awtorità emittenti tista' 
tiddeċiedi li tirtira l-OIE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jgħin biex jiżgura li l-OIE jintuża b'mod proporzjonat u l-użu sproporzjonat kif 
jiġri fil-kuntest tal-Mandat ta' Arrest Ewropew għandu jiġi evitat.

Emenda 100
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5a (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5a
Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu 
vvalutati f'kull każ mill-awtorità emittenti. 
Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha r-
raġunijiet biex temmen li:
(a) il-miżura investigattiva mhijiex 
proporzjonata, jew
(b) tikkonċerna reat li tista' tikkunsidraha 
li hija minuri ħafna,
l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tikkonsulta l-awtorità emittenti dwar l-
importanza li teżegwixxi l-miżura 
investigattiva f'dan il-każ speċifiku, 
sakemm ma tkunx ingħatat spjegazzjoni 
fl-OIE. Wara din il-konsultazzjoni, l-
awtorità emittenti tista' tiddeċiedi li tirtira 
l-OIE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill u r-rapporteur żiedu l-Artikolu 5(a). Din l-emenda hi marbuta ma' emenda simili 
(Em 24) magħmula mir-rapporteur, iżda tinkludi l-kunċett ta' reati minuri li jista' jkun 
differenti mill-proporzjonalità.

Emenda 101
Nuno Melo

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5a
Kondizzjonijiet għall-emissjoni u t-

trasmissjoni ta' OIE
1. OIE jista' jinħareġ biss meta l-awtorità 
emittenti tkun konvinta li jkunu ġew 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
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(a) Il-ħruġ tal-OIE hija meħteġa u 
proporzjonata għall-fini tal-proċedimenti 
msemmija fl-Artikolu 4;
(b) Il-miżuri ta' investigazzjoni msemmija 
fl-OIE għandhom ikunu ordnati skont l-
istess kondizzjonijiet f'każ nazzjonali 
simili.
2. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu 
vvalutati f'kull każ mill-awtorità emittenti.
3. Wara li tkun vvalutata l-ottemperanza 
tagħha mal-kondizzjonijiet għall-ħruġ, l-
OIE għandha tkun ivvalidata, 
b’konformità mad-Direttiva, minn 
imħallef, qorti, prosekutur jew minn 
maġistrat ta' investigazzjoni qabel ma jiġu 
trażmessi lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'termini sistematiċi, id-direttiva dejjem tippermetti l-kontroll tar-rekwiżit ta' proporzjonalità 
għall-istat emittenti u dak ta' eżekuzzjoni, bl-użu tal-Artikolu10.

Emenda 102
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5a
1. OIE jista' jinħareġ biss meta l-awtorità 
emittenti tkun konvinta li jkunu ġew 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-ħruġ ta' OIE hu meħtieġ u 
proporzjonali mal-għan tal-proċedimenti 
li hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 
4;
(b) il-miżuri ta' investigazzjoni msemmija 
fl-OIE għandhom ikunu ordnati skont l-
istess kondizzjonijiet f'każ nazzjonali 
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simili.
2. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu 
vvalutati f'kull każ mill-awtorità emittenti. 
Għandhom jiġu vvalutati b’mod 
eċċezzjonali mill-awtorità tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni meta jkun hemm raġunijiet 
sodi bbażati fuq prova ċara u oġġettiva, li 
wieħed jemmen li l-miżuri mhumiex 
proporzjonali u għalhekk ma jistgħux 
jintużaw f'każ nazzjonali fl-Istat emittenti.
3. Wara li tkun vvalutata l-ottemperanza 
tagħha mal-kondizzjonijiet għall-ħruġ, l-
OIE għandha tkun ivvalidata, 
b’konformità mad-Direttiva, minn 
imħallef, qorti, prosekutur jew minn 
maġistrat ta' investigazzjoni qabel ma jiġu 
trażmessi lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 103
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
2(b), kull Stat Membru jista’ jinnomina 
awtorità ċentrali jew, meta s-sistema legali 
tiegħu tkun tipprevedi dan, aktar minn 
awtorità ċentrali waħda, sabiex jassistu lill-
awtoritajiet kompetenti ġudizzjarji. Stat 
Membru jista’, jekk meħtieġ bħala riżultat 
tal-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja 
interna tiegħu, jirrendi lill-awtorità(ajiet) 
ċentrali tiegħu responsabbli għat-
trasmissjoni u r-riċezzjoni amministrattivi 
tal-OIE, kif ukoll għal korrispondenza 
uffiċjali oħra relatata magħhom.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
2(b), kull Stat Membru jista’ jinnomina 
awtorità ċentrali jew, meta s-sistema legali 
tiegħu tkun tipprevedi dan, aktar minn 
awtorità ċentrali waħda, sabiex jassistu lill-
awtoritajiet kompetenti ġudizzjarji. Stat 
Membru jista’, jekk meħtieġ bħala riżultat 
tal-organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja 
interna tiegħu, jirrendi lill-awtorità(ajiet) 
ċentrali tiegħu responsabbli għat-
trasmissjoni u r-riċezzjoni amministrattivi 
tal-OIE, kif ukoll għal korrispondenza 
uffiċjali oħra relatata magħhom. Il-membri 
tal-awtorità ċentrali partikolari 
għandhom jinħatru minn korpi ta' 
imħallfin li għandhom jagħżluhom minn 
fost il-ġudikatura. Din l-awtorità, filwaqt 
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li ma għandha l-ebda setgħa 
investigattiva, għandha tintrabat li 
tosserva l-prinċipji ta' kunfidenzjalità u 
ta' prosekuzzjoni obbligatorja li 
normalment japplikaw għall-maġistrati li 
jmexxu l-investigazzjoni fit-twettiq tad-
doveri tagħhom.

Or. it

Emenda 104
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Jekk l-awtorità emittenti tkun tixtieq 
dan, it-trażmissjoni tista' ssir permezz tas-
sistema sikura ta' telekomunikazzjoni tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew.

3. Jekk l-awtorità emittenti tkun tixtieq 
dan, it-trażmissjoni tista' ssir permezz tas-
sistema sikura ta' telekomunikazzjoni tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jew 
permezz tal-Eurojust.

Or. it

Emenda 105
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx 
magħrufa, l-awtorità emittenti għandha 
tagħmel l-istħarriġ kollu meħtieġ, inkluż 
permezz tal-punti ta' kuntatt tan-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew, sabiex tikseb l-
informazzjoni mill-Istat ta' eżekuzzjoni.

4. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx 
magħrufa, l-awtorità emittenti għandha 
tagħmel l-istħarriġ kollu meħtieġ, inkluż 
permezz tal-Eurojust u tal-punti ta' kuntatt 
tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, sabiex 
tikseb l-informazzjoni mill-Istat ta' 
eżekuzzjoni.

Or. it
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Emenda 106
Stanimir Ilchev

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test tal-inizjattiva Emenda

6. Id-diffikultajiet kollha marbutin mat-
trasmissjoni jew l-awtentiċità ta’ 
kwalunkwe dokument meħtieġ għall-
eżekuzzjoni tal-OIE għandhom jiġu ttrattati 
permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtorità 
emittenti u dik tal-eżekuzzjoni involuti, 
jew, fejn adatt, bl-involviment tal-
awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri.

6. Id-diffikultajiet kollha marbutin mat-
trasmissjoni jew l-awtentiċità ta’ 
kwalunkwe dokument meħtieġ għall-
eżekuzzjoni tal-OIE għandhom jiġu ttrattati 
permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtorità 
emittenti u dik tal-eżekuzzjoni involuti, 
jew, fejn adatt, bl-involviment tal-
awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri. L-
awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tivverifika l-awtentiċità tal-OIE u l-
kompetenza tal-awtorità emittenti.

Or. en

Emenda 107
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test tal-inizjattiva Emenda

6. Id-diffikultajiet kollha marbutin mat-
trasmissjoni jew l-awtentiċità ta’ 
kwalunkwe dokument meħtieġ għall-
eżekuzzjoni tal-OIE għandhom jiġu ttrattati 
permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtorità 
emittenti u dik tal-eżekuzzjoni involuti, 
jew, fejn adatt, bl-involviment tal-
awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri.

6. Id-diffikultajiet kollha marbutin mat-
trasmissjoni jew l-awtentiċità ta’ 
kwalunkwe dokument meħtieġ għall-
eżekuzzjoni tal-OIE għandhom jiġu ttrattati 
permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtorità 
emittenti u dik tal-eżekuzzjoni involuti, 
jew, fejn adatt, bl-involviment tal-
awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri. Fil-
limiti tal-mandat tiegħu, il-Eurojust 
għandu jipprovdi assistenza fi kwalunkwe 
kwistjoni marbuta mal-ħruġ, it-
trażmissjoni jew l-eżekuzzjoni tal-OIE, 
sabiex tiffaċilità l-użu tiegħu.
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Or. it

Emenda 108
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Kull OIE supplimentari għandu jkun 
ċċertifikat bi qbil mal-Artikolu 5 u 
vvalidat bi qbil mal-Artikolu 5a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li kull OIE supplimentari jinħareġ skont l-istess kriterji tal-OIE oriġinali.

Emenda 109
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-awtorità emittenti tista' titlob li 
awtorità waħda jew aktar tal-Istat emittenti 
jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE b'appoġġ 
għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni. L-awtorità ta' eżekuzzjoni 
għandha tikkonforma ma' din it-talba 
dment li din il-parteċipazzjoni ma tmurx 
kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-
Istat ta' eżekuzzjoni.

3. L-awtorità emittenti tista' titlob li 
awtorità waħda jew aktar tal-Istat emittenti 
jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE b'appoġġ 
għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni. L-awtorità ta' eżekuzzjoni 
għandha tikkonforma ma' din it-talba 
dment li:

(a) din il-parteċipazzjoni ma tmurx kontra 
l-liġi nazzjoni tal-Istat ta' eżekuzzjoni;
(aa) din il-parteċipazzjoni ma tkunx ta' 
ħsara għall-interessi essenzjali ta' sigurtà 
nazzjonali tiegħu; u,
(ab) il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet tal-
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istat emittenti ma tixħetx piż eċċessiv fuq 
ir-riżorsi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.
L-awtoritajiet tal-Istat emittenti preżenti 
fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jkunu vinkolati 
bid-Dritt tal-Istat ta’ eżekuzzjoni matul l-
eżekuzzjoni tal-OIE. Huma ma jkollhomx 
setgħat ta’ infurzar tal-liġi fit-territorju 
tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jkunu ċċarati l-kondizzjonijiet u r-restrizzjonijiet legali li jippermettu li 
uffiċjali minn Stat Membru ieħor  jieħu sehem f'investigazzjoni fi Stat Membru ieħor u xi tkun 
il-pożizzjoni legali tagħhom hemmhekk.

Emenda 110
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) il-miżura investigattiva indikata fl-OIE 
teżisti fil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni iżda l-
użu tagħha hu ristrett għal lista jew 
kategorija ta' reati li ma jinkludux ir-reat 
kopert mill-OIE, jew

(b) il-miżura investigattiva indikata fl-OIE 
teżisti fil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni iżda 
ma tkunx ammissibbli f'każ simili, jew

Or. en

Emenda 111
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test tal-inizjattiva Emenda

(c) il-miżura investigattiva magħżula mill-
awtorità ta' eżekuzzjoni ser ikollha l-istess 
riżultat bħall-miżura prevista fl-OIE 

(c) il-miżura investigattiva magħżula mill-
awtorità ta' eżekuzzjoni ser ikollha l-istess 
riżultat bħall-miżura prevista fl-OIE 
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permezz ta' mezzi b'anqas koerċizzjoni. permezz ta' mezzi b'anqas intrusivi.

Or. en

Emenda 112
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Meta l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
tiddeċiedi li tagħmel użu mill-possibbiltà 
msemmija fil- paragrafu 1, hi għandha l-
ewwel nett tinforma lill-awtorità emittenti, 
li tista' tiddeċiedi li tirtira l-OIE.

2. Meta l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
tiddeċiedi li tagħmel użu mill-possibbiltà 
msemmija fil- paragrafu 1, hi għandha, 
possibbilment bl-għajnuna tal-Eurojust, 
tikkonsulta mal-awtorità emittenti sabiex 
tidentifika l-aktar miżuri alternattivi 
adatti għaċ-ċirkostanzi kkonċernati; wara 
din il-fażi ta' konsultazzjoni, l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandha tinforma b'mod 
uffiċjali lill-awtorità emittenti, li tista' 
tiddeċiedi li tirtira l-OIE.

Or. it

Emenda 113
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Fejn, f'konformità mal-paragrafu 1, 
il-miżura investigattiva prevista fl-OIE ma 
teżistix fil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni jew 
ma tkunx disponibbli f'każ domestiku 
simili, u fejn ma jkun hemm l-ebda 
miżura investigattiva oħra li jkollha l-
istess riżultat bħall-miżura mitluba, l-
awtorità ta' eżekuzzjoni trid tinnotifika 
lill-awtorità emittenti li ma kienx possibbli 
li tiġi pprovduta l-għajnuna mitluba.
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Or. en

Emenda 114
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(-aa) l-OIE jmur kontra l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea jew il-prinċipji kostituzzjonali 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni;

Or. it

Emenda 115

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(-ab) l-OIE jirreferi għal fatti li 
jikkostitwux delitt jew reat skont il-liġi 
nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni, bl-
eċċezzjoni tal-kondizzjonijiet u għar-reati 
kriminali msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 
2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar 
il-mandat ta' arrest Ewropew u l-
proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati 
Membri li m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal kontroll ta' kriminalità doppja;
_______________
1 ĠU L 190, 18.7.2002, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tkun stabbilita sistema koerenti fir-rigward tal-kriminalità doppja bejn id-direttiva 
dwar l-OIE u d-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI 
dwar il-MAE. L-Istati Membri ma għandu jkollhom l-ebda kontroll dwar il-kriminalità doppja 
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fir-rigward tat-32 delitt u kondizzjoni elenkati fid-dispożizzjonijiet imsemmija.

Emenda 116
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) l-OIE tikkonċerna fatti li ma 
jikkostitwixxux sanzjoni rigward reati 
minuri skont id-Dritt nazzjonali tal-Istat 
ta' eżekuzzjoni;

Or. en

Emenda 117
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) meta jsir ksur tal-prinċipju ta' 
indipendenza u imparzjalità tal-qorti;

Or. en

Emenda 118
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ab) fejn ikun hemm evidenza ċara li d-
drittijiet fundamentali tal-persuni 
suġġetta għal proċediment kriminali ma 
ġewx rispettati, id-dritt ta’ aċċess għal 
avukat, u d-dritt għal interpretazzjoni –
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fejn japplika – ma ngħatawx;

Or. en

Emenda 119
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(da) jekk l-imġiba li għaliha tkun inħarġet 
OIE ma tkunx tikkostitwixxi reat skont il-
liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u jekk il-
miżura investigattiva mitluba hi 
koerċizziva, foshom fejn tkun tirrikjedi 
tiftix jew qbid, it-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet tal-persuna, jew il-
kisba ta’ materjal mill-ġisem tal-persuna 
jew ta’ data bijometrika bħal DNA jew 
marki tas-swaba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Naqblu mal-istruttura l-ġdida tar-rapporteur u mar-raġunijiet estiżi għar-rifjut. Madankollu, 
li naċċettaw il-kriminalità doppja fuq kollox ikun pass lura wisq għall-koperazzjoni 
ġudizzjarja.  Il-kriminalità doppja għandha tiġi ċċekkjata biss jekk il-miżura rikjesta tkun 
koerċizziva.

Emenda 120
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Jekk l-OIE jikser il-prinċipji 
kostituzzjonali tal-Istat ta’ eżekuzzjoni, 
jista’ jiġi ikkontestat quddiem il-
ġudikatura tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.
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Or. it

Emenda 121
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1b. L-awtorità ta’ eżekuzzjoni ma tistax 
tinvoka dritt li topponi l-OIE meta r-
raġunijiet li għalihom titlob l-inkjesta 
jkunu konnessi ma’ reati relatati mal-
kriminalità organizzata, il-mafja u t-
terroriżmu, sakemm il-kontenut tal-OIE 
ma jiksirx il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew il-
prinċipji kostituzzjonali tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni.

Or. it

Emenda 122
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test tal-inizjattiva Emenda

5. Meta ma jkunx prattikabbli f’każ 
speċifiku għall-awtorità kompetenti ta’ 
eżekuzzjoni li tissodisfa l-iskadenza 
stabbilita fil-paragrafu 3, hija għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
emittenti mingħajr dewmien u bi 
kwalunkwe mezz, filwaqt li tagħti r-
raġunijiet għad-dewmien u stima taż-żmien 
meħtieġ għat-teħid tad-deċiżjoni. F'dan il-
każ, il-limitu ta' żmien imsemmi fil-
paragrafu 3 jista' jiġi estiz b'mhux aktar 
minn 30 jum.

5. Meta ma jkunx prattikabbli f’każ 
speċifiku għall-awtorità ta’ eżekuzzjoni 
kompetenti li tissodisfa l-iskadenza 
stabbilita fil-paragrafu 3 jew f'data 
speċifika stabbilita fil-paragrafu 2, hija 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat emittenti mingħajr dewmien u bi 
kwalunkwe mezz, filwaqt li tagħti r-
raġunijiet għad-dewmien u stima taż-żmien 
meħtieġ għat-teħid tad-deċiżjoni. F'dan il-
każ, il-limitu ta' żmien imsemmi fil-
paragrafu 3 jista' jiġi estiz b'mhux aktar 
minn 30 jum.
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Or. en

Emenda 123
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
mingħajr dewmien żejjed tittrasferixxi l-
provi miksuba bħala riżultat tal-
eżekuzzjoni tal-OIE lill-Istat emittenti. 
Fejn jintalab fl-OIE u jekk ikun possibbli 
skont il-liġi nazzjonali tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni, il-provi għandhom ikunu 
trasferiti immedjatament lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat emittenti li jkunu 
qegħdin jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE 
f'konformità mal-Artikolu 8(3).

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
mingħajr dewmien żejjed tittrasferixxi l-
provi miksuba jew diġà fil-pussess tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni bħala riżultat tal-eżekuzzjoni 
tal-OIE lill-Istat emittenti. Fejn jintalab fl-
OIE u jekk ikun possibbli skont il-liġi 
nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni, il-provi 
għandhom ikunu trasferiti immedjatament 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
emittenti li jkunu qegħdin jassistu fl-
eżekuzzjoni tal-OIE f'konformità mal-
Artikolu 8(3).

Or. en

Emenda 124
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
mingħajr dewmien żejjed tittrasferixxi l-
provi miksuba bħala riżultat tal-
eżekuzzjoni tal-OIE lill-Istat emittenti. 
Fejn jintalab fl-OIE u jekk ikun possibbli 
skont il-liġi nazzjonali tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni, il-provi għandhom ikunu 
trasferiti immedjatament lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat emittenti li jkunu 
qegħdin jassistu fl-eżekuzzjoni tal-OIE 

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
mingħajr dewmien żejjed tittrasferixxi l-
provi miksuba bħala riżultat tal-
eżekuzzjoni tal-OIE lill-Istat emittenti. 
Fejn jintalab fl-OIE, il-provi għandhom 
ikunu trasferiti immedjatament lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti li 
jkunu qegħdin jassistu fl-eżekuzzjoni tal-
OIE f'konformità mal-Artikolu 8(3).
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f'konformità mal-Artikolu 8(3).

Or. it

Emenda 125
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Meta l-oġġetti, id-dokumenti, jew id-
data kkonċernata jkunu diġà rilevanti 
għal proċedimenti oħrajn l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni tista', fuq it-talba espliċita tal-
awtorità emittenti u wara 
konsultazzjonijiet magħha tittrasferixxi l-
provi temporanjament bil-kondizzjoni li 
jintraddu lill-Istat ta' eżekuzzjoni hekk kif 
ma jkunux għadhom meħtieġa fl-Istat 
emittenti jew fi kwalunkwe żmien ieħor 
jew opportunità oħra miftiehma bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 126
Nuno Melo

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Ir-rimedji legali għandhom ikunu 
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

1. Il-partijiet interessati, inklużi terzi bil-
bonafidi, jista' jkollhom rimedju legali 
kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni 
tal-OIE, bl-iskop li jiddefendu interessi 
leġittimi, quddiem qorti fl-Istat ta' 
eżekuzzjoni.

1a. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-
OIE jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
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emittenti.
1b. Fejn id-dritt ta’ rimedju legali jkun 
eżerċitat skont it-termini tal-paragrafu 1, 
l-awtorità ġudizzjarja għandha tkun 
informata b’dan il-fatt u bil-kriterji tar-
rimedju legali ħalli teżerċita d-drittijiet 
proċedurali tagħha.
1c. Sakemm il-ħtieġa li tkun żgurata l-
kunfidenzjalità ta’ investigazzjoni ma 
titqigħedx f’dubju, kif jippreskrivi l-
Artikolu 18(1), l-awtoritajiet fl-Istat 
emittenti u fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jagħtu 
lill-partijiet interessati t-tagħrif relevanti 
u xieraq għall-garanzija tal-eżerċizzju 
effettiv tad-dritt għar-rimedju legali u d-
dritt għal azzjoni skont ma jippreskrivu l-
paragrafi ta’ qabel.
1d. Rimedju ddepożitat għandu biss effett 
devoluttiv, u ma jissospendix l-eżekuzzjoni 
tal-miżura investigattiva mitlub mill-Istat 
emittenti.
1e. Minkejja dan, l-evidenza miksuba 
għandha tiġi trażmessa lill-Istat emittenti, 
fil-każ ta’ rimedju pendenti, wara 
deċiżjoni finali rigward ir-rimedju. 
1f. Il-parti interessata tista’ titlob l-
attribuzzjoni ta’ effett ta’ sospensjoni, billi 
tiddepożita rimedju li jagħti prova li l-
eżekuzzjoni tat-talba tal-Istat emittenti 
toħloqilha danni serji jew irriversibbli.  
1g. Għall-finijiet tal-paragrafu preċedenti, 
il-qorti tista’ tissospendi l-miżura biex 
ikunu ggarantiti d-drittijiet tal-parti 
interessata, filwaqt li titqies il-
preservazzjoni tal-evidenza u l-effikaċja 
ta’ talba magħmula mill-Istat emittenti.
1h. Minkejja l-applikazzjoni tal-paragrafu 
1e ta’ dan l-Artikolu, l-Istat emittenti 
jista’ jitlob li l-evidenza miġbura tiġi 
trasferita sakemm tittieħed deċiżjoni finali 
dwar ir-rimedju jekk jagħti provi li ż-
żamma tal-evidenza, mill-Istat ta’ 
eżekuzzjoni, tikkawża danni irriversibbli u 
tipperikola l-investigazzjoni li ġġustifikat 
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t-talba.
1i. Għall-finijiet tal-paragrafu preċedenti 
u fil-każ ta’ rimedju b’suċċess mill-parti 
interessata, l-evidenza trasferita mill-Istat 
emittenti waqt il-proċedura ta’ rimedju 
m’għandhiex tintuża, jew għandha tiġi 
meqruda, skont kull każ u fir-rigward tan-
natura tal-evidenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur għandu l-għan li jiżgura dritt effettiv ta’ rimedju legali minn kwalunkwe parti 
interessata, però fl-istess ħin tiżgura wkoll li ma tiġix użata purament bħala mekkaniżmu ta’ 
dewmien, bħala mezz biex tiġi mxekkla l-effikaċja tal-investigazzjonijiet li ġġustifikaw it-
talba.

Emenda 127
Jan Philipp Albrecht

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Ir-rimedji legali għandhom ikunu 
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jippermettu lil 
kwalunkwe parti jew persuna interessata 
jkollhom il-ħruġ, ir-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni tal-OIE rieżaminat minn qorti 
għall-finijiet ta’ preservazzjoni tal-
interessi leġittimi tagħhom. 
1a. Ir-rimedji legali kontra r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-OIE 
għandhom jiġu mfittxija mingħand l-
awtorità kompetenti tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
legali ta’ dak l-Istat.  
1b. Rimedji legali kontra l-ħruġ tal-OIE, 
inkluża l-kwistjoni dwar jekk il-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
5a(1) ġew issodisfati, jistgħu jiġu mfittxija 
biss mingħand l-awtorità kompetenti tal-
Istat emittenti. L-Istat emittenti għandu 
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jiżgura li r-rimedji legali konċernati  
jkunu tali li jkunu disponibbli wkoll f'każ 
domestiku kumparabbli.
1c. L-awtoritajiet emittenti u l-awtoritajiet 
ta’ eżekuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jippermettu li jiġu mfittxija 
rimedji legali skont il-paragrafi 1a u 1b, 
b’mod partikolari billi tkun provduta 
informazzjoni relevanti u adegwata lill-
partijiet jew persuni interessati, 
b'lingwaġġ sempliċi li huma jistgħu 
jifhmuh, dwar il-possibiltajiet li jfittxu r-
rimedji legali konċernati. L-Istat emittenti 
għandu jipprovdi informazzjoni, abbażi 
tal-liġi nazzjonali tiegħu, dwar ir-rimedji 
legali disponibbli kontra l-ħruġ tal-OIE u 
kontra l-miżura investigattiva ordnata fih. 
1d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull terminu perentorju għat-tfittxija ta’ 
rimedju legali msemmija fil-paragrafi 1a 
u 1b għandhom jiġu applikati b'mod li 
jiggarantixxi l-possibilità ta' 
affermazzjoni effettiva ta’ dawn ir-rimedji 
legali effettiv għall-partijiet jew persuni 
interessati.
1e. Jekk rimedju legali skont il-paragrafu 
1a jiġi mfittex fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, l-
awtorità kompetenti tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni għandha tinforma lill-
awtorità emittenti b’dan u bir-raġunijiet 
mogħtija għat-tiftix ta’ dak ir-rimedju 
legali, biex l-awtorità emittenti tkun tista’ 
tissottometti l-argumenti li hi tħoss li 
huma meħtieġa. L-awtorità emittenti 
għandha tiġi infurmata bir-riżultat tal-
proċeduri.
1f. Jekk rimedju legali skont il-paragrafu 
1a jiġi mfittex fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, l-
awtorità kompetenti tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni għandha tinforma lill-
awtorità emittenti b’dan u bir-raġunijiet 
mogħtija għat-tiftix ta’ dak ir-rimedju 
legali, biex l-awtorità ta’ eżekuzzjoni tkun 
tista’ tissottometti l-argumenti li hi tħoss li 
huma meħtieġa. L-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni għandha tiġi infurmata bir-
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riżultat tal-proċeduri.
1g. L-Istat ta’ eżekuzzjoni għandu 
jissospendi t-trasferiment tal-provi, 
sakemm tittieħed id-deċiżjoni dwar 
rimedji legali mfittxija skont il-paragrafu 
1a jew 1b.
1h. Jekk fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jiġu 
ppreżentati oġġezzjonijiet minn partijiet 
jew persuni interessati fir-rigward tar-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ ta’ OIE, 
dawn għandhom jintbgħatu lill-awtorità 
emittenti bla dewmien. L-awtorità 
emittenti għandha tinforma lill-awtorità 
ta’ eżekuzzjoni jekk trażmissjoni skont l-
ewwel sentenza hix meqjusa bħala 
rimedju legali jew hux qed jitfittex 
rimedju legali b'mod ieħor. L-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni għandha tissospendi t-
trasferiment tal-provi sakemm tkun ġiet 
riċevuta din l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa derivat mill-Mandat Ewropew għall-Provi bi ftit alternazzjonijiet. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw li l-partijiet interessati jistgħu jfittxu wkoll rimedju legali kontra l-
ħruġ ta’ OIE (paragrafu 1). Għaldaqstant l-approċċ tar-rapporteur li jobbliga s-sospensjoni 
tat-trasferiment tal-provi sakemm tittieħed id-deċiżjoni dwar ir-rimedji legali (paragrafu 1g). 
Il-Paragrafu 1h jippermetti liċ-ċittadini affettwati mill-OIE jissottomettu oġġezzjonijiet 
leġittimi kontra l-ħruġ ta’ OIE anke fl-Istat ta’ eżekuzzjoni.

Emenda 128
Axel Voss

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Ir-rimedji legali għandhom ikunu 
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 

Ir-rimedji legali għandhom ikunu 
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
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azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti jew ta’ eżekuzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal miżuri investigattivi fil-qasam 
tal-liġi kriminali tippresupponi li l-protezzjoni legali effettiva taċ-ċittadini kkonċernati hija 
garantita. Jekk il-persuna konċernata tista’ tfittex rimedju legali fl-Istat emittenti biss, dan 
joħloq ostakoli mhux aċċettabbli għall-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet għall-protezzjoni, 
minħabba n-nuqqas ta’ komprensjoni adegwata ta’ ordni legali li f’ħafna każijiet se tkun 
mhux familjari u minħabba diffikultajiet lingwistiċi.

Emenda 129
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Ir-rimedji legali għandhom ikunu
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe parti interessata, inklużi terzi 
b’bonafidi, għandhom ikunu intitolati 
għal rimedji legali kontra r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ OIE, li 
huma ekwivalenti għar-rimedji legali 
disponibbli f’każ domestiku simili, 
quddiem qorti fl-Istat ta’ eżekuzzjoni.
1a. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-
OIE jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti, sakemm dawn ir-raġunijiet ma 
jkunux relatati mal-proporzjonalità tal-
OIE jew li l-OIE b’mod ċar ikun 
inġustifikabbli.

Or. en

Emenda 130
Anna Hedh
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Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test tal-inizjattiva Emenda

Ir-rimedji legali għandhom ikunu 
disponibbli għall-partijiet interessati 
f'konformità mal-liġi nazzjonali. Ir-
raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-OIE 
jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

1. Il-partijiet interessati, inklużi terzi bil-
bonafidi, jista' jkollhom rimedju legali 
kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni 
tal-OIE, bl-iskop li jiddefendu interessi 
leġittimi, quddiem qorti fl-Istat ta’ 
eżekuzzjoni.

1a. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-
OIE jistgħu jiġu sindikati biss permezz ta' 
azzjoni miġjuba quddiem qorti tal-Istat 
emittenti.

1b. Fejn id-dritt ta’ rimedju legali jkun 
eżerċitat skont it-termini tal-paragrafu 1, 
l-awtorità ġudizzjarja għandha tkun 
informata b’dan il-fatt u bil-kriterji tar-
rimedju legali ħalli teżerċita d-drittijiet 
proċedurali tagħha.
1c. Sakemm il-ħtieġa li tkun żgurata l-
kunfidenzjalità ta’ investigazzjoni ma 
titqigħedx f’dubju, kif jippreskrivi l-
Artikolu 18(1), l-awtoritajiet fl-Istat 
emittenti u fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jagħtu 
lill-partijiet interessati t-tagħrif relevanti 
u xieraq għall-garanzija tal-eżerċizzju 
effettiv tad-dritt għar-rimedju legali u d-
dritt għall-azzjoni skont ma jippreskrivu l-
paragrafi ta’ qabel.
1d. F'każ fejn il-provi jkunu diġà ġew 
trasferiti f'konformità mal-Artikolu 12 u 
r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta' OIE 
jkunu ġew ikkontestati b'suċċess fl-Istat 
ta' eżekuzzjoni, din id-deċiżjoni ser 
jittieħed kont tagħha fl-Istat emittenti 
f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu 
stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rimedju legali effettiv irid jiġi provdut mill-aktar fis possibbli.  Is-sitwazzjoni li tista’ sseħħ 
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meta OIE jiġi kkontestat b’suċċess iżda l-provi jkunu diġà ġew trasferita lil Stat Membru 
ieħor għandha tiġi trattata bir-regoli diġà eżistenti fl-Istati Membri, skont il-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku.

Emenda 131
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi 
kwalunkwe terminu perentorju sabiex 
jitressaq rikors msemmi fil-paragrafu 1 
jiġi applikat b'mod illi jiggarantixxi l-
possibbiltà ta' rimedju legali effettiv għall-
partijiet interessati.

Or. en

Emenda 132
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Biex jiġi protett l-interess leġittimu, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe parti interessata għandu 
jkollha d-dritt għal rimedji legali, li huma 
ekwivalenti għal dawk, li jistgħu jkunu 
disponibbli f'każ domestiku simili, li 
tikkontesta r-rikonoxximent jew l-
eżekuzzjoni ta’ OIE jew il-miżura 
investigattiva inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun hemm rimedju legali mhux biss biex tiġi kkontestata l-miżura investigattiva, 
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iżda wkoll ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni f’każijiet fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi li l-
partijiet interessati jiġu informati qabel jew wara li tittieħed il-miżura.  

Emenda 133
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test tal-inizjattiva Emenda

Raġunijiet għal posponiment ta’ 
rikonoxximent jew eżekuzzjoni

Raġunijiet għal posponiment jew 
eżekuzzjoni

Or. it

Emenda 134
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-
OIE jistgħu jiġu posposti fl-Istat ta’ 
eżekuzzjoni meta:

1. L-esekuzzjoni tal-OIE tista' tiġi 
posposta fl-Istat ta' eżekuzzjoni meta:

Or. it

Emenda 135
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Fejn l-oġġetti, dokumenti jew data 
kkonċernata tkun ġa relevanti għal 
proċedimenti oħrajn, l-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni tista’, fuq talba espliċita u 
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wara li tiddiskuti mal-awtorità emittenti, 
tittrasferixxi temporanjament il-prova bil-
kondizzjoni li tkun ritornata lill-Istat ta' 
eżekuzzjoni appena ma tkunx għadha 
meħtieġa fl-Istat emittenti jew f'kull żmien 
ieħor miftiehem bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. it

Emenda 136
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt i

Test tal-inizjattiva Emenda

(i) kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
f'konformità mal-Artikolu 10(1);

(i) kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
f'konformità mal-Artikolu 9 jew 10;

Or. en

Emenda 137
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) L-awtorità emittenti għandha 
tinforma lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni 
immedjatament dwar kwalunkwe modifiki 
tal-OIE jew li dan ikun skada jew ġie 
revokat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċertezza legali, importanti li l-OIE jiġi kanċellat mill-Istat emittenti kif ukoll mill-Istat 
ta’ eżekuzzjoni, jekk ma jistax jitwettaq.
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Emenda 138
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

4a. Id-data personali pproċessata meta 
tkun qed tiġi implimentata din id-Direttiva 
għandha tkun protetta f'konformità mad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-
protezzjoni ta’ data personali pproċessata 
fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u 
dik ġudizzjarja f’materji kriminali1 u mal-
prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa tal-1981 għall-
Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-
Ipproċessar Awtomatiku tad-Data 
Personali.
_______________
1 ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Emenda 139
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

4b. Evidenza miġbura taħt l-OIE ma 
tistax tkun għal skopijiet oħra ħlief il-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
individwazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ 
delitt jew l-infurzar ta’ sanzjonijiet 
kriminali u l-eżerċizzju tad-dritt ta’ difiża. 

Or. en
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Emenda 140
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4c (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

4c. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-awtorità tagħhom li tikkontrolla d-data 
personali tieħu l-passi raġonevoli kollha 
biex ikollha politiki trasparenti u 
aċċessibbli faċilment fir-rigward tal-
ipproċessar tad-data personal u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
data għal rimedji legali skont l-Artikolu 
13. 

Or. en

Emenda 141
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4d (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

4d. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-awtorità kompetenti tadotta politiki u 
timplimenta miżuri xierqa biex tiżgura li 
l-ipproċessar ta’ data personali isir skont 
id-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 142
Nuno Melo

Abbozz ta' direttiva
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Artikolu 18a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Spejjeż
L-ispejjeż kollha li jirriżultaw minn talba 
għal investigazzjoni, bl-għan li tinkiseb 
evidenza, se jinqasmu f’partijiet indaqs 
bejn l-Istat emittenti u l-Istat ta’ 
eżekuzzjoni, sakemm iż-żewġ Stati 
konċernati, f’każijiet konkreti, ma jkunux 
ftehmu minn qabel fuq distribuzzjoni 
differenti tal-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jinqasmu r-responsabilitajiet fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ talba ta’ OIE, qed jiġi 
stabbilit qsim indaqs tal-ispejjeż. Dan għandu jipprevjeni l-użu eċċessiv u mhux intenzjonat 
ta’ OIE jekk wieħed biss mill-partijiet ikollu jkun responsabbli għal dawn l-ispejjeż. Hu 
possibbli li, f’każijiet konkreti u b’qies taċ-ċirkostanzi speċifiċi, jiġi miftiehem minn qabel 
qsim differenti tal-ispejjeż.

Emenda 143
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 18a
Kundizzjonijiet għall-użu ta' data 

personali
1. Id-data personali pproċessata meta 
tkun qed tiġi implimentata din id-Direttiva 
għandha tkun protetta f'konformità mad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-
protezzjoni ta’ data personali pproċessata 
fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u 
dik ġudizzjarja f’materji kriminali u mal-
prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa tal-1981 għall-
Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-
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Ipproċessar Awtomatiku tad-Data 
Personali.
2. Data personali miksuba taħt din id-
Direttiva tista’ tintuża mill-Istat emittenti 
għall-proċeduri li għalihom jista’ jkun
inħareġ l-OIE.
Għal kwalunkwe skop minbarra dawk 
stipulati f’dan il-paragrafu, data personali 
miksuba taħt din id-Direttiva tista' tintuża 
biss bil-kunsens minn qabel tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni, sakemm l-Istat emittenti ma 
jkunx kiseb il-kunsens tas-suġġett tad-
data.
3. Fiċ-ċirkostanzi tal-każ partikolari, l-
Istat ta' eżekuzzjoni jista' jeħtieġ li l-Istat 
Membru fejn tkun ġiet trasferita d-data 
personali jagħti informazzjoni dwar l-użu 
li jkun sar mid-data.

Or. en

Emenda 144
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – titolu

Test tal-inizjattiva Emenda

Trasferiment temporanju lill-Istat emittenti 
ta' persuni miżmuma f'kustodja għall-fini 
ta' investigazzjoni

Trasferiment temporanju għall-Istat 
emittenti ta' persuni miżmuma f'kustodja 
għall-fini li titwettaq miżura investigattiva

Or. en

Emenda 145
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-OIE jista' jinħareġ għat-trasferiment 
temporanju ta' persuna miżmuma f'kustodja 
fl-Istat ta' eżekuzzjoni sabiex titwettaq
miżura investigattiva li għaliha tkun 
meħtieġa l-preżenza tagħha fit-territorju 
tal-Istat emittenti, dment li hi terġa' 
tintbagħat lura fil-perijodu stipulat mill-
Istat ta' eżekuzzjoni.

1. L-OIE jista' jinħareġ għat-trasferiment 
temporanju ta' persuna miżmuma f'kustodja 
fl-Istat ta' eżekuzzjoni għall-finijiet tat-
twettiq ta’ miżura investigattiva bil-għan li 
tinġabar evidenza fir-rigward ta’ każ li 
jkun għaddej li għaliha tkun meħtieġa l-
preżenza tagħha fit-territorju tal-Istat 
emittenti, dment li hija terġa' tintbagħat 
lura fil-perijodu stipulat mill-Istat ta' 
eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 146
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Qabel l-eżekuzzjoni tal-OIE, il-
persuna kkonċernata għandha tingħata l-
opportunità tiddikjara l-opinjoni tagħha 
lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni dwar it-
trasferiment temporanju. Meta l-Istat ta’ 
eżekuzzjoni jikkunsidra li jkun meħtieġ, 
minħabba l-età tal-persuna jew il-
kondizzjoni fiżika jew mentali tagħha, dik 
l-opportunità għandha tingħata lir-
rappreżentant legali tagħha. L-opinjoni 
tal-persuna għandha titqies fid-deċiżjoni 
dwar l-eżekuzzjoni ta’ OIE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa loġiku li l-persuni li għandhom jiġu trasferiti għandu jkollhom l-istess drittijiet taħt l-
Artikoli 19 u 20, indipendentement minn liema Stat ikunu se jiġu trasferiti minnu. 
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Emenda 147
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) il-persuna miżmuma f'kustodja ma 
tagħtix kunsens; or

(a) l-awtorità ġudizzjarja tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni tiddikjara, ex officio jew fuq 
talba tal-persuna f’kustodja, it-
trasferiment inammissibbli għal raġunijiet 
ta’ proċeduri legali pendenti jew ta’ 
sigurtà; 

Or. it

Emenda 148
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) it-trasferiment jista' jtawwal id-
detenzjoni tagħha.

(b) it-trasferiment tal-persuna f’kustodja 
jista' jtawwal id-detenzjoni tagħha.

Or. it

Emenda 149
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) il-persuna li se tiġi trasferita tissogra 
tortura jew trattament jew kastig inuman 
jew degradanti.

Or. en
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Emenda 150
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) l-awtorità emittenti u dik ta' 
eżekuzzjoni ma jkunux jistgħu jilħqu 
ftehim dwar l-arranġamenti għat-
trasferiment temporanju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu loġiku li l-kundizzjonijiet għat-trasferiment tal-priġunieri fl-Artikoli 19 u 20 għandhom 
ikunu l-istess.

Emenda 151
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni fl-
Istat emittenti ma jkunux tali li jiżguraw 
id-drittijiet fundamentali.

Or. en

Emenda 152
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. L-arranġamenti prattiċi rigward it- 4. L-arranġamenti prattiċi rigward it-
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trasferiment temporanju tal-persuna u d-
data sa meta għandha titreġġa' lura fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni 
għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istati 
Membri kkonċernati.

trasferiment temporanju tal-persuna u d-
dati sa meta għandha tkun trasferita u 
meħuda lura fit-territorju tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni għandhom jiġu miftiehma bejn 
l-Istati Membri kkonċernati. L-
arranġamenti prattiċi jridu jiżguraw li l-
persuna miżmuma f’arranġamenti ta’ 
kustodja ekwivalenti għal-livell ta' sigurtà 
u skont il-ħtiġijiet fiżiċi u mentali għal 
dawk tal-Istat emittenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-persuna li se tiġi trasferita ma tinżammx f’kundizzjonijiet tal-ħabs eħrex minn 
dawk li jeżistu fl-Istat tagħhom. Persuna f’ħabs miftuħ m’għandhiex titpoġġa f’ħabs b’livell 
għoli ta’ sigurtà.

Emenda 153
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. L-arranġamenti prattiċi rigward it-
trasferiment temporanju tal-persuna u d-
data sa meta għandha titreġġa' lura fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni 
għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istati 
Membri kkonċernati.

4. L-arranġamenti prattiċi rigward it-
trasferiment temporanju tal-persuna inklużi 
l-partikularitajiet tal-kundizzjonijiet tal-
kustodja fl-Istat emittenti, u d-dati sa meta 
għandha tkun trasferita u meħuda lura fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni 
għandhom jiġu miftiehma bejn l-Istati 
Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 154
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5
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Test tal-inizjattiva Emenda

5. Il-persuna ttrasferita għandha tibqa' 
miżmuma f'kustodja fit-territorju tal-Istat 
emittenti u, skont il-każ, fit-territorju tal-
Istat Membru li jkun meħtieġ tranżitu 
minnu, dment li l-Istat Membru ta' 
eżekuzzjoni ma japplikax għar-rilaxx 
tagħha.

5. Il-persuna ttrasferita għandha tibqa' 
miżmuma f'kustodja fit-territorju tal-Istat 
emittenti u, skont il-każ, fit-territorju tal-
Istat Membru li jkun meħtieġ tranżitu 
minnu, għall-atti jew kundanni li 
għalihom inżamm f’kustodja fl-Istat ta’ 
eżekuzzjoni, dment li l-Istat Membru ta' 
eżekuzzjoni ma japplikax għar-rilaxx 
tagħha.

Or. en

Emenda 155
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test tal-inizjattiva Emenda

7. Il-persuna ttrasferita m'għandhiex tiġi 
proċessata kriminalment jew tinżamm 
f'detenzjoni jew tiġi soġġetta għal 
kwalunkwe restrizzjoni oħra tal-libertà 
personali tagħha għal atti jew kundanni li 
saru qabel ma tkun telqet mit-territorju tal-
Istat ta' eżekuzzjoni u li mhumiex 
speċifikati fl-OIE.

7. Bla preġudizzju għall-paragrafu 5, 
persuna ttrasferita m'għandhiex tiġi 
proċessata kriminalment jew tinżamm 
f'detenzjoni jew tiġi soġġetta għal 
kwalunkwe restrizzjoni oħra tal-libertà 
personali tagħha fl-Istat emittenti għal atti 
kommessi jew kundanni mogħtija qabel 
ma tkun telqet mit-territorju tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni u li mhumiex speċifikati fl-
OIE.

Or. en

Emenda 156
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8
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Test tal-inizjattiva Emenda

8. L-immunità prevista fil-paragrafu 7 
m'għandhiex tibqa' tapplika meta l-
persuna ttrasferita, wara li għal perijodu 
ta' ħmistax-il jum konsekuttiv mid-data 
meta l-preżenza tagħha ma tkunx għadha 
meħtieġa mill-awtoritajiet ġudizzjarji, 
kellha l-opportunità li titlaq u madankollu 
tkun baqgħat fit-territorju, jew wara li 
tkun telqet minn hemm, tkun reġgħet lura.

8. L-immunità prevista fil-paragrafu 7 
għandha, f’każ fejn ma jkunx meħtieġ li l-
persuna tiġi trasferita lura lejn l-Istat 
minn fejn tkun ġiet trasferita, tintemm 
meta l-persuna trasferita:

(a) tkun baqgħet fl-Istat fejn tkun ġiet 
trasferita għal perijodu ta' ħmistax-il jum 
konsekuttiv mid-data minn meta l-
preżenza tagħha ma tkunx għadha 
meħtieġa,minkejja li tkun ngħatat l-
opportunità li titlaq; jew
(b) wara li tkun telqet mill-Istat li tkun ġiet 
trasferita lejh, tkun irritornat lura fih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda mal-paragrafu preċedenti tneħħi l-ħtieġa ta’ dan il-paragrafu.

Emenda 157
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 19a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

8 a. Fuq talba tal-Istat emittenti jew tal-
persuna li tkun se tiġi trasferita, l-Istat ta’ 
eżekuzzjoni għandu jiżgura li, fejn ikun 
neċessarju, l-persuna tkun assistita minn 
interpretu u tirċievi traduzzjonijiet ta’ 
kwalunkwe dokument importanti skont id-
Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Ottubru 
2010 dwar id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 
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proċedimenti kriminali1, tirċievi 
informazzjoni skont id-Direttiva ... dwar 
id-dritt ta’ informazzjoni fi proċedimenti 
kriminali2 u tirċievi parir legali skont id-
dritt nazzjonali tal-Istat emittenti.
_______________
1 ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1.
2 ĠU L ...

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuna trasferita titpoġġa f’ambjent ta' ħabs fejn sikwit ma tifhimx il-lingwa jew ma tkunx 
taf il-proċeduri nazzjonali. Importanti li din tirċievi appoġġ speċjali, fejn ikun meħtieġ.

Emenda 158
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test tal-inizjattiva Emenda

9. L-ispejjeż li jirriżultaw mit-trasferiment 
għandhom ikunu koperti mill-Istat 
emittenti.

9. L-ispejjeż li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu koperti skont l-Artikolu 
Y, ħlief għall-ispejjeż li jirriżultaw mit-
trasferiment tal-persuni bejn l-Istati, li 
għandhom ikunu koperti mill-Istat 
emittenti.

Or. en

Emenda 159
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19a (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 19a
Jekk persuna miżmuma f'kustodja fl-Istat 
ta' eżekuzzjoni ta' OIE tiġi trasferita lill-
Istat emittenti, hi għandha tkun suġġetta 
għall-istess reġim ta’ detenzjoni bħala dak 
li kienet tkun suġġetta għalih fil-pajjiż 
fejn tkun skontata s-sentenza 
normalment.  

Or. it

Emenda 160
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) il-kunsens għat-trasferiment ikun 
meħtieġ mill-persuna kkonċernata u dan 
il-kunsens ma jkunx inkiseb; 

(a) il-persuna f’kustodja tkun kisbet 
opinjoni mill-qorti kompetenti li jkollha 
ġurisdizzjoni fuqha li hi m’għandhiex 
tkun trasferita; f’kull każ, id-deċiżjoni ta’ 
trasferiment m’għandhiex tkun suġġetta 
għal appell ħlief għal raġunijiet relatati 
ma proċedimenti ġudizzjarji li jkunu 
għadhom għaddejjin jew is-sikurezza tal-
persuna f’kustodja;

Or. it

Emenda 161
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(aa) it-trasferiment jista' jtawwal id-
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detenzjoni tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Brings the Article in line with Article 19.

Emenda 162
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) il-persuna li se tiġi trasferita qed 
tissogra tortura jew trattament jew pieni 
inumani jew degradanti. 

Or. en

Emenda 163
Kinga Göncz

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni fl-
Istat ta’ eżekuzzjoni ma jkunux tali li 
jiżguraw id-drittijiet fundamentali.

Or. en

Emenda 164
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5
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Test tal-inizjattiva Emenda

5. Il-paragrafi 3 sa 8 tal-Artikolu 19 
japplikaw mutatis mutandis għat-
trasferiment temporanju taħt dan l-
Artikolu.

5. Il-paragrafi 3 sa 9 tal-Artikolu 19 
japplikaw mutatis mutandis għat-
trasferiment temporanju taħt dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li s-salvagwardji provduti fil-każijiet tal-Artikolu 19 fl-emenda tiegħi jkunu 
disponibbli wkoll f'każijiet tal-Artikolu 20.

Emenda 165
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test tal-inizjattiva Emenda

6. L-ispejjeż li jirriżultaw mit-trasferiment 
għandhom ikunu koperti mill-Istat 
emittenti. Dan ma jinkludix l-ispejjeż li 
jirriżultaw mid-detenzjoni tal-persuna fl-
Istat ta' eżekuzzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda tal-paragrafu preċedenti li tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar l-ispejjeż fl-Artikolu 19 
japplikaw ukoll għall-Artikolu 20.

Emenda 166
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Jekk persuna tkun fit-territorju tal-Istat 1. Jekk persuna tkun fit-territorju tal-Istat 



AM\891612MT.doc 65/81 PE480.869v01-00

MT

ta' eżekuzzjoni u tkun trid tinstema' bħala 
xhieda jew esperta mill-awtoritajiet 
ġudizzjarji tal-Istat emittenti, l-awtorità 
emittenti tista', fejn ma jkunx mixtieq jew 
possibbli għall-persuna li għandha 
tinstema' li tidher fiżikament fit-territorju 
tiegħu, toħroġ OIE sabiex tinstema' x-
xhieda jew l-espert permezz ta' 
vidjokonferenza, kif previst fil-paragrafi 2 
sa 9.

ta' eżekuzzjoni u tkun trid tinstema' bħala 
xhieda jew esperta mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat emittenti, l-awtorità 
emittenti tista' toħroġ OIE sabiex tinstema' 
x-xhieda jew l-espert permezz ta' 
vidjokonferenza jew trażmissjoni 
awdjoviżiva oħra, kif previst fil-paragrafi 2 
sa 9.

Or. en

Emenda 167
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 21a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. OIE jista’ jinħareġ ukoll bl-iskop li 
persuna suspettata jew akkużata tinstema’ 
permezz ta’ vidjokonferenza jew 
trażmissjoni awdjoviżiva oħra. Apparti r-
raġuni għan-nuqqas ta’ rikonoxximent 
jew nuqqas ta’ eżekuzzjoni msemmija fl-
Artikolu 10, l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' 
tiġi rifjutata wkoll jekk:
(a) il-persuna suspettata jew akkużata ma 
tagħtix kunsens; jew
(b) l-eżekuzzjoni ta' miżura tali f’każ 
partikolari tkun kuntrarja għall-prinċipji 
fundamentali tal-liġi tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 168
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

1b. L-arranġamenti prattiċi rigward is-
seduta għandhom jinqablu bejn l-awtorità 
emittenti u dik ta' eżekuzzjoni. Meta tkun 
qiegħda taqbel dwar dawn l-
arranġamenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
għandha timpenja ruħha li:
(a) tinforma lix-xhud jew espert 
konċernat bil-ħin u l-post tas-seduta tas-
smigħ jew: 
(b) tħarrek lill-persuna suspettata jew 
akkużata biex tidher għas-seduta tas-
smigħ skont il-forom stipulati skont il-liġi 
tagħha u jinformaha dwar id-drittijiet 
tagħha skont il-liġi tal-Istat emittenti, f’tul 
ta’ żmien li tippermettilha teżerċita d-
drittijiet tagħha ta’ difiża b’mod effettiv;
(c) tiżgura l-identifikazzjoni tal-persona li 
tkun se tinstema’.

Or. en

Emenda 169
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) l-użu ta' konferenza telefonika jmur 
kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-
Istat ta' eżekuzzjoni;

(a) l-użu ta' konferenza telefonika jmur 
kontra l-prinċipji kostituzzjonali tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni;

Or. it

Emenda 170
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b
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Test tal-inizjattiva Emenda

(b) l-Istat ta' eżekuzzjoni ma jkollux il-
mezzi tekniċi għall-vidjokonferenzi.

imħassar

Or. it

Emenda 171
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) l-Istat ta' eżekuzzjoni ma jkollux il-
mezzi tekniċi għall-vidjokonferenzi.

imħassar

Or. it

Emenda 172
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ba) ix-xhud jew l-espert ma jaqblux li s-
seduta għandha ssir permezz ta' dak il-
metodu, u jagħtu raġunijiet raġonevoli li 
jridu jkunu valutati mill-awtorità 
ġudizzjarja tal-Istat ta’ eżekuzzjoni skont 
ir-regoli nazzjonali tiegħu.

Or. it

Emenda 173
Axel Voss
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Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 6 – punt e

Test tal-inizjattiva Emenda

(e) il-persuna li għandha tinstema' tista' 
titlob id-dritt li ma tixhidx, li jkun id-dritt
tagħha skont il-liġi jew tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni jew ta' dak emittenti.

(e) il-persuna li għandha tinstema' trid tiġi 
infurmata bid-dritt tagħha li ma tixhidx, li
hu d-dritt tagħha kemm skont il-liġi tal-
Istat ta' eżekuzzjoni kif ukoll skont il-liġi 
tal-Istat emittenti u tista’, fuq diskrezzjoni 
tagħha, tinvoka kwalunkwe wieħed mid-
drittijiet li ma tixhidx.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tkun tista’ teżerċita d-dritt li ma tixhidx, il-persuna trid l-ewwel nett tiġi informata dwar 
dak id-dritt. Biex ix-xhud ikollu għażla ġenwina bejn id-drittijiet li ma jixhidx kif jistipulaw il-
liġijiet tal-Istat emittenti u l-Istat ta’ eżekuzzjoni, hu jrid jiġi infurmat adegwatament biż-żewġ 
għażliet u l-konsegwenzi tagħhom.  

Emenda 174
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 6 – punt e

Test tal-inizjattiva Emenda

(e) il-persuna li għandha tinstema' tista' 
titlob id-dritt li ma tixhidx, li jkun id-dritt 
tagħha skont il-liġi jew tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni jew ta' dak emittenti.

(e) l-awtorità kompetenti tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni jew l-Istat emittenti għandha 
tinforma mill-ewwel lill-persuna li 
għandha tinstema’ dwar id-drittijiet 
proċedurali tagħha taħt il-Karta u l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, inklużi d-drittijiet 
findamentali u l-prinċipji ta’ proċess ġust, 
ugwaljanza tal-armi u d-dritt li ma 
tixhidx.

Or. en
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Emenda 175
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 6 – punt e

Test tal-inizjattiva Emenda

(e) il-persuna li għandha tinstema' tista' 
titlob id-dritt li ma tixhidx, li jkun id-dritt 
tagħha skont il-liġi jew tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni jew ta' dak emittenti.

(e) il-persuna li għandha tinstema' tista' 
titlob id-dritt li ma tixhidx, li jkun id-dritt 
tagħha skont il-liġi jew tal-Istat ta' 
eżekuzzjoni jew ta' dak emittenti. Il-
persuna kkonċernata għandha tiġi 
informata dwar dan id-dritt qabel is-
seduta ta’ smigħ.

Or. en

Emenda 176
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 10 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) il-persuna akkużata ma tagħtix 
kunsens; 

imħassar

Or. it

Emenda 177
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 10 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) il-persuna akkużata ma tagħtix kunsens; (a) il-persuna akkużata ma tagħtix kunsens, 
u jagħtu raġunijiet raġonevoli li jridu 
jkunu valutati mill-awtorità ġudizzjarja 
tal-Istat ta’ eżekuzzjoni skont ir-regoli 
nazzjonali tiegħu, wara konsultazzjoni 
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mal-awtorità emittenti;

Or. it

Emenda 178
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 10 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) l-eżekuzzjoni ta' din il-miżura tmur 
kontra l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

(b) l-eżekuzzjoni ta' din il-miżura tmur 
kontra l-prinċipji kostituzzjonali tal-Istat 
ta' eżekuzzjoni.

Or. it

Emenda 179
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Jekk persuna tkun fit-territorju ta' Stat 
Membru wieħed u tkun trid tinstema' bħala 
xhieda jew esperta mill-awtoritajiet
ġudizzjarji ta' Stat Membru ieħor, l-
awtorità emittenti ta' dan l-aħħar Stat 
Membru tista' toħroġ OIE sabiex tisma' 
xhud jew espert permezz ta' konferenza 
telefonika, kif previst fil-paragrafi 2 sa 4.

1. Jekk persuna tkun fit-territorju ta' Stat 
Membru wieħed u tkun trid tinstema' bħala 
xhieda jew esperta professjonali mill-
awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru 
ieħor, l-awtorità emittenti ta' dan l-aħħar 
Stat Membru tista' toħroġ OIE sabiex 
tisma' xhud jew espert professjonali
permezz ta' konferenza telefonika, kif 
previst fil-paragrafu (...) 4. Konferenza 
telefonika għandha tintuża biss 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali fejn m’hemm 
disponibbli l-ebda mezz ieħor ta’ għoti ta’ 
evidenza, u fejn l-evidenza mhijiex 
ikkontestata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Importanti li l-evidenza bit-telefon tingħata biss f’każ fejn m’hemm l-ebda periklu ta’ 
awtoinkriminazzjoni, bħal fil-każ ta’ xhud professjonali.

Emenda 180
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) ix-xhud jew l-espert ma jaqblux li s-
seduta għandha ssir permezz ta' dak il-
metodu.

(b) ix-xhud jew l-espert ma jaqblux li s-
seduta għandha ssir permezz ta' dak il-
metodu, u jagħtu raġunijiet raġonevoli li 
jridu jkunu valutati mill-awtorità 
ġudizzjarja tal-Istat ta’ eżekuzzjoni skont 
ir-regoli nazzjonali tiegħu.

Or. it

Emenda 181
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test tal-inizjattiva Emenda

(b) tiżgura l-identifikazzjoni tax-xhud jew 
l-espert; 

imħassar

Or. it

Emenda 182
Birgit Sippel

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) tinforma mill-ewwel lill-persuna li 
għandha tinstema’ dwar id-drittijiet 
proċedurali tagħha taħt il-Karta u l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, inklużi d-drittijiet 
findamentali u l-prinċipji ta’ proċess ġust, 
ugwaljanza tal-armi u d-dritt li ma 
tixhidx.

Or. en

Emenda 183
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

(ca) jekk l-użu ta’ telekonferenza jmurx 
kontra l-prinċipji kostituzzjonali tal-Istat
ta' eżekuzzjoni.

Or. it

Emenda 184
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Is-smigħ ta’ xhieda, kollaboraturi tal-
ġustizzja jew persuni oħra li jibbenefikaw 
minn miżuri ta’ protezzjoni speċjali 
jista’jsir, dment li jkun salvagwardjat id-
dritt tagħhom li ma tintweriex immaġni 
tagħhom jew xbieha tagħhom. 

Or. it
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Emenda 185
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. L-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu 
għandu japplika biss safejn l-
informazzjoni tkun fil-pussess tal-bank li 
jkun qiegħed iżomm il-kont.

imħassar

Or. it

Emenda 186
Rosario Crocetta

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test tal-inizjattiva Emenda

(a) reat punibbli b'piena li tinvolvi ċ-ċaħda 
tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni ta' 
perijodu massimu taż-żmien ta' mill-inqas 
erba' snin fl-Istat emittenti u ta' mill-inqas 
sentejn fl-Istat ta' eżekuzzjoni;

(a) reat punibbli b'piena li tinvolvi ċ-ċaħda 
tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni ta' 
perijodu massimu taż-żmien ta' mill-inqas 
sentejn fl-Istat emittenti, jew jekk l-
eżekuzzjoni ta' miżura tali tmur kontra l-
Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali jew il-prinċipji 
konstituzzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni; 

Or. it

Emenda 187
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 23a (ġdid)



PE480.869v01-00 74/81 AM\891612MT.doc

MT

Test tal-inizjattiva Emenda

6a. OIE jista' jinħareġ ukoll biex jiġi 
determinat jekk il-persuna fiżika jew 
ġuridika li hija s-suġġett tal-proċedimenti 
kriminali għandhiex kont wieħed jew 
aktar, fi kwalunkwe instituzzjoni 
finanzjarja li mhix bank li tinsab fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni. Il-
paragrafi 3 sa 6 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis. F'każ bħal dan u 
flimkien mar-raġunijiet għal nuqqas ta' 
rikonoxximent u għal nuqqas ta' 
eżekuzzjoni msemmija fl-Artikolu 10, l-
eżekuzzjoni tal-OIE tista' wkoll tiġi 
rifjutata jekk l-eżekuzzjoni tal-miżura ma 
tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili.

Or. en

Emenda 188
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu 
għandu japplika biss safejn l-
informazzjoni tkun fil-pussess tal-bank li 
jkun qiegħed iżomm il-kont.

imħassar

Or. it

Emenda 189
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 24a (ġdid)
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Test tal-inizjattiva Emenda

4a. OIE jista' jinħareġ ukoll fir-rigward 
tal-informazzjoni prevista fil-paragrafu 1 
b'referenza għal operazzjonijiet 
finanzjarji mwettqa minn istituzzjonijiet 
finanzjarji mhux bankarji. Il-paragrafi 3 
sa 4 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis. F'każ bħal dan u flimkien mar-
raġunijiet għal nuqqas ta' rikonoxximent 
u għal nuqqas ta' eżekuzzjoni msemmija 
fl-Artikolu 10, l-eżekuzzjoni tal-OIE tista' 
wkoll tiġi rifjutata jekk l-eżekuzzjoni tal-
miżura ma tkunx awtorizzata f'każ 
nazzjonali simili.

Or. en

Emenda 190
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 26

Test tal-inizjattiva Emenda

Kunsinni kkontrollati imħassar
1. L-OIE jista' jinħareġ biex titwettaq 
kunsinna kkontrollata fit-territorju tal-
Istat ta' eżekuzzjoni.
2. Id-dritt ta' azzjoni u dak ta' direzzjoni u 
kontroll tal-operazzjonijiet relatati mal-
eżekuzzjoni tal-OIE msemmi fil-paragrafu 
1 għandhom ikunu tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 191
Cornelis de Jong
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Abbozz ta' direttiva
Artikolu 26

Test tal-inizjattiva Emenda

Kunsinni kkontrollati imħassar
1. L-OIE jista' jinħareġ biex titwettaq 
kunsinna kkontrollata fit-territorju tal-
Istat ta' eżekuzzjoni.
2. Id-dritt ta' azzjoni u dak ta' direzzjoni u 
kontroll tal-operazzjonijiet relatati mal-
eżekuzzjoni tal-OIE msemmi fil-paragrafu 
1 għandhom ikunu tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 192
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 27

Test tal-inizjattiva Emenda

Miżuri investigattivi li jimplikaw il-ġbir ta' 
provi fi żmien reali, kontinwament jew 

matul ċertu perijodu ta' żmien

imħassar

1. Meta l-OIE jinħareġ għall-fini tal-
eżekuzzjoni ta' miżura, inkluża dik 
imsemmija fl-Artikoli 25 u 26, li jimplika 
l-ġbir ta' provi f'ħin reali, kontinwament 
jew matul ċertu perijodu ta' żmien, l-
eżekuzzjoni tagħha tista' tiġi miċħuda 
ukoll, b'żieda mar-raġunijiet għaċ-ċaħda 
msemmija fl-Artikolu 10(1), jekk l-
eżekuzzjoni tal-miżura kkonċernata ma 
tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili.
2. L-Artikolu 10(2) japplika mutatis 
mutandis għal każijiet imsemmija fil-
paragrafu 1.
3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 
tissuġġetta l-eżekuzzjoni ta' OIE 
msemmija fil-paragrafu 1 għal ftehim 
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dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż.

Or. it

Emenda 193
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Meta l-OIE jinħareġ għall-fini tal-
eżekuzzjoni ta' miżura, inkluża dik 
imsemmija fl-Artikoli 25 u 26, li jimplika 
l-ġbir ta' provi f'ħin reali, kontinwament 
jew matul ċertu perijodu ta' żmien, l-
eżekuzzjoni tagħha tista' tiġi miċħuda 
ukoll, b'żieda mar-raġunijiet għaċ-ċaħda 
msemmija fl-Artikolu 10(1), jekk l-
eżekuzzjoni tal-miżura kkonċernata ma 
tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili.

1. Meta l-OIE jinħareġ għall-fini tal-
eżekuzzjoni ta' miżura, inkluża dik 
imsemmija fl-Artikolu 25, li jimplika l-ġbir 
ta' provi f'ħin reali, kontinwament jew 
matul ċertu perijodu ta' żmien, l-
eżekuzzjoni tagħha tista' tiġi miċħuda 
ukoll, b'żieda mar-raġunijiet għaċ-ċaħda 
msemmija fl-Artikolu 10(1), jekk l-
eżekuzzjoni tal-miżura kkonċernata ma 
tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali simili.

Or. en

Emenda 194
Cornelis de Jong

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 27a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 27a
Miżuri proviżorji

1. OIE jista' jinħareġ sabiex tittieħed 
kwalunkwe miżura bil-ħsieb li tiġi evitata 
proviżorjament il-qerda, it-
trasformazzjoni, iċ-ċaqliq, it-trasferiment 
jew ir-rimi ta' oġġett li jista' jintuża bħala 
provi.
2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tiddeċiedi u tikkomunika d-deċiżjoni dwar 
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il-miżura proviżorja malajr kemm jista' 
jkun u, kull meta possibbli, fi żmien 24 
siegħa minn meta jkun ġie riċevut l-OIE.
3. Meta tintalab il-miżura proviżorja 
msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità 
emittenti għandha tindika fl-OIE jekk il-
provi għandhomx jiġu trasferiti lill-Istat 
emittenti jew jekk għandhomx jibqgħu fl-
Istat ta' eżekuzzjoni. L-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandha tirrikonoxxi u 
teżegwixxi OIE bħal dan u tittrasferixxi l-
provi f'konformità mal-proċeduri 
stabbiliti fid-Direttiva.
4. Meta skont il-paragrafu 3, OIE jkun 
akkumpanjat minn struzzjoni li l-provi 
għandhom jibqgħu fl-Istat ta' eżekuzzjoni, 
l-awtorità emittenti għandha tindika d-
data tat-tneħħija tal-miżura proviżorja 
msemmija fil-paragrafu 1, jew id-data 
stmata tal-preżentazzjoni tat-talba biex il-
provi jiġu trasferiti lill-Istat emittenti.
5. Wara li tikkonsulta lill-awtorità 
emittenti, l-awtorità ta'eżekuzzjoni, skont 
il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali tagħha, 
tista’ tistabbilixxi l-kundizzjonijiet adatti 
fid-dawl tac-cirkostanzi tal-każ sabiex jiġi 
limitat il-perjodu ta' żmien li fih tkun ser 
tinżamm il-miżura proviżorja msemmija 
fil-paragrafu 1. Jekk, skont dawn il-
kondizzjonijiet, hija tipprevedi li tneħħi l-
miżura proviżorja, għandha tgħarraf lill-
awtorità emittenti, li għandha tingħata l-
opportunità li tressaq il-kummenti tagħha. 
L-awtorità emittenti għandha minnufih 
tinnotifika lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li 
tneħħew il-miżuri msemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Emenda 195
Birgit Sippel
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Abbozz ta' direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Huma għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet kif ukoll tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 196
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Sa... , l-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu lis-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill u lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-liġi 
nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti 
fuqhom skont din id-Direttiva.

3. Sa ...*, l-Istati Membri għandhom 
jittrasmettu lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-liġijiet 
nazzjonali tagħhom l-obbligi imposti 
fuqhom taħt din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 197
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. Il-Kummisjoni għandha, sa …*, 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-
Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-
Direttiva, jekk meħtieġ, flimkien ma' 

4. Il-Kummisjoni għandha, sa …*, 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-
Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-
Direttiva u jimplimentawha, jekk meħtieġ, 
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proposti leġislattivi. flimkien ma' proposti leġislattivi.

Or. it

Emenda 198
Sonia Alfano

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 32

Test tal-inizjattiva Emenda

Rapport dwar l-applikazzjoni imħassar
Sa mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva, abbażi kemm ta' 
informazzjoni kwalitattiva kif ukoll 
kwantitattiva. Ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn proposti 
għal emendi għal din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 199
Sarah Ludford

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

Sa mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
abbażi kemm ta' informazzjoni kwalitattiva 
kif ukoll kwantitattiva. Ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn 
proposti għal emendi għal din id-Direttiva.

Mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u 
f’intervalli regolari wara, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, abbażi 
kemm ta' informazzjoni kwalitattiva kif 
ukoll kwantitattiva, inkluż b'mod 
partikolari, l-evalwazzjoni tal-impatt 
tagħha fuq il-kooperazzjoni f'materji 
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kriminali, id-drittijiet fundamentali, id-
drittijiet tad-difiża u r-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-data. Ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn 
proposti għal emendi għal din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-OIE jista’ jkollu implikazzjonijiet serji għad-drittijiet fundamentali, id-drittijiet 
tad-difiża u l-protezzjoni tad-data, għandha ssir evalwazzjoni serja tal-effetti tiegħu fi żmien 
sena jew tnejn minn meta tkun bdiet l-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Istati Membri.


