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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja għall-adozzjoni ta' Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' kunflitti ta' ġurisdizzjoni fi 
proċeduri kriminali
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-
Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja (8535/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(b) tat-Trattat UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C7-0000/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 100, 55 u 44(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-
0000/2009),

1. Japprova l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika 
tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja kif emendata;

2. Jistieden lill-Kunsill sabiex konsegwentement ibiddel it-test;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill  biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-inizjattiva 
tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-
Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja b'mod sostanzjali;

5. Jekk kemm-il darba l-inizjattiva ma tiġix adottata qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Liżbona, huwa determinat jikkunsidra kull proposta futura bil-proċedura ta’ urġenża, 
b’koperazzjoni mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika 
tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja.
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Emenda 1

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Premessa 4

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(4) Għandu jkun hemm konsultazzjonijiet 
diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri bl-għan li jintlaħaq kunsens 
dwar kwalunkwe soluzzjoni effettiva bl-
għan li jiġu evitati l-konsegwenzi negattivi 
li jinħolqu minn proċedimenti paralleli u li 
jiġu evitati ħela ta' ħin u ta' riżorsi tal-
awtorità kompetenti kkonċernata. 
Soluzzjoni effettiva bħal dik tista' 
notevolment tikkonsisti fil-konċentrazzoni
tal-proċedimenti kriminali fi Stat Membru 
wieħed, pereżempju permezz tat-
trasferiment tal-proċedimenti kriminali. 
Din tista' tikkonsisti wkoll fi kwalunkwe 
pass ieħor li jippermetti li jiġu trattati 
b'mod effiċjenti u raġonevoli dawk il-
proċedimenti, inkluż fir-rigward tal-
allokazzjoni tal-ħin, pereżempju permezz 
ta' riferiment tal-każ lill-Eurojust meta l-
awtoritajiet kompetenti ma jkunux kapaċi 
jilħqu kunsens. F'dan ir-rigward, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
kwistjoni ta' ġbir tal-evidenza li tista' tiġi 
influwenzata mill-proċedimenti paralleli li 
jkunu qed jitwettqu.

(4) Għandu jkun hemm konsultazzjonijiet 
diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri bl-għan li jintlaħaq kunsens 
dwar kwalunkwe soluzzjoni effettiva bl-
għan li jiġu evitati l-konsegwenzi negattivi 
li jinħolqu minn proċedimenti paralleli u li 
jiġu evitati ħela ta' ħin u ta' riżorsi tal-
awtorità kompetenti kkonċernata. 
Soluzzjoni effettiva bħal dik tista' 
notevolment tikkonsisti fil-konċentrazzjoni
tal-proċedimenti kriminali fi Stat Membru 
wieħed, pereżempju permezz tat-
trasferiment tal-proċedimenti kriminali. 
Din tista' tikkonsisti wkoll fi kwalunkwe 
pass ieħor li jippermetti li jiġu trattati 
b'mod effiċjenti u raġonevoli dawk il-
proċedimenti, anke fir-rigward tal-
allokazzjoni tal-ħin. F'dan ir-rigward, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
għall-kwistjoni ta' ġbir tal-evidenza li tista' 
tiġi influwenzata mill-proċedimenti 
paralleli li jkunu qed jitwettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment tal-każ lill-Eurojust ma għandux jiġi meqjus bħala għażla jew l-aħħar riżors.
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Emenda 2

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja

Premessa 7

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(7) Awtorità kompetenti li ġiet 
ikkuntattjata minn awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru ieħor għandu jkollha obbligu 
ġenerali li twieġeb għat-talba ppreżentata.
L-awtorità li qed tagħmel il-kuntatt hija 
mħeġġa li tistabbilixxi skadenza li fiha l-
awtorità kkuntattjata għandha twieġeb, 
jekk ikun possibbli. Is-sitwazzjoni 
speċifika ta' persuna mċaħħda mil-libertà 
għandha tiġi kkunsidrata bis-sħiħ mill-
awtoritajiet kompetenti matul il-proċedura 
tal-kuntatt.

(7) Awtorità kompetenti li ġiet 
ikkuntattjata minn awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru ieħor għandha twieġeb għat-
talba sottomessa sad-data tal-iskadenza 
stabbilita. Is-sitwazzjoni speċifika ta' 
persuna mċaħħda mil-libertà għandha tiġi 
kkunsidrata bis-sħiħ mill-awtoritajiet 
kompetenti matul il-proċedura tal-kuntatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tweġiba min-naħa tal-awtorità kompetenti li tkun ġiet ikkunttatjata ma għandhiex titqies 
bħala "obbligu ġenerali" iżda pjuttost bħala dmir mandatorju. Għal dan il-għan għandha tiġi 
stabbilita data ta' skadenza skont id-deċiżjoni qafas.

Emenda 3

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja

Premessa 8

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(8) Il-kuntatt dirett bejn l-awtoritajiet 
kompetenti għandu jkun il-prinċipju 
prinċipali ta' kooperazzjoni stabbilit skont 
id-Deċiżjoni Qafas. L-Istati Membri 
għandu jkollhom id-diskrezzjoni li 
jiddeċiedu liema awtoritajiet huma 
kompetenti biex jaġixxu skont din id-
Deċiżjoni Qafas, f'konformità mal-
prinċipju tal-awtonomija proċedurali 

(8) Il-kuntatt dirett bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-involviment tal-Eurojust  
għandu jkun il-prinċipju prinċipali ta' 
kooperazzjoni stabbilit skont id-Deċiżjoni 
Qafas.
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nazzjonali, bil-kondizzjoni li tali 
awtoritajiet ikollhom il-kompetenza li 
jintervjenu u jiddeċiedu f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Eurojust għandu jingħata rwol prinċipali li jirrifletti l-pożizzjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni 
tal-Kunsill 2009/426/JHA. Minħabba l-importanza ta' kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, li huma 
kkonċernati f'dan il-kuntest, l-awtoritajiet ġuridiċi biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-
awtoritajiet kompetenti.

Emenda 4

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja

Premessa 9

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(9) Meta jkunu qed ifittxu li jilħqu kunsens 
dwar kwalunkwe soluzzjoni effettiva bl-
għan li jiġu evitati l-konsegwenzi negattivi 
li jinħolqu minn proċedimenti paralleli li 
jkunu qed jitmexxew f'żewġ Stati Membri 
jew aktar, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iqisu li kull każ huwa speċifiku 
u jagħtu konsiderazjoni għall-fatti u l-merti 
kollha tiegħu. Sabiex jintlaħaq kunsens, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonsidraw kriterji rilevanti, li jistgħu 
jinkludu dawk stabbiliti fil-Linji Gwida li 
kienu ppublikati fir-Rapport Annwali tal-
Eurojust tal-2003 u li tfasslu għall-
ħtiġijiet tal-prattikanti, u jqisu pereżempju 
l-post fejn seħħet il-parti ewlenija tal-
kriminalità, il-post fejn iġġarrbet il-
maġġoranza tat-telf, il-post fejn tinsab il-
persuna suspettata jew akkużata u l-
possibbiltajiet biex jiġi żgurat iċ-ċediment 
jew l-estradizzjoni tagħha lejn 
ġurisdizzjonijiet oħra, in-nazzjonalità jew 
residenza tal-persuna suspettata jew 
akkużata, l-interessi sinifikanti tal-

(9) Meta jkunu qed ifittxu li jilħqu kunsens 
dwar kwalunkwe soluzzjoni effettiva bl-
għan li jiġu evitati l-konsegwenzi negattivi 
li jinħolqu minn proċedimenti paralleli li 
jkunu qed jitmexxew f'żewġ Stati Membri 
jew aktar, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iqisu li kull każ huwa speċifiku 
u jagħtu konsiderazjoni għall-fatti u l-merti 
kollha tiegħu.
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persuna suspettata jew akkużata, l-
interessi sinifikanti tal-vittmi u x-xhieda, 
l-ammissibbiltà tal-evidenza jew 
kwalunkwe dewmien li jista' jseħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji li jistabbilixxu l-ġurisdizzjoni għandhom ikunu stabbiliti b'mod ċar u jkun aħjar jekk 
jiġu mdaħħla fil-korp tad-deċiżjoni Qafas milli fi Premessa.

Emenda 5

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Premessa 10

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(10) L-obbligu għall-awtoritajiet 
kompetenti biex jidħlu f'konsultazzjonijiet 
diretti sabiex jilħqu kunsens fil-kuntest ta' 
din id-Deċiżjoni Qafas m'għandux 
jeskludi l-possibbilità li tali 
konsultazzjonijiet diretti jimexxew bl-
assistenza tal-Eurojust.

(10) L-obbligu għall-awtoritajiet 
kompetenti biex jidħlu f'konsultazzjonijiet 
diretti sabiex jilħqu kunsens fil-kuntest ta' 
din id-Deċiżjoni Qafas għandu jitwettaq
bl-assistenza tal-Eurojust.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Eurojust għandu jingħata rwol prinċipali li jirrifletti l-pożizzjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni 
tal-Kunsill 2009/426/JHA. Minħabba l-importanza ta' kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, li huma 
kkonċernati f'dan il-kuntest, l-awtoritajiet ġuridiċi biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-
awtoritajiet kompetenti.
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Emenda 6

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja

Premessa 14

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(14) Peress li l-Eurojust huwa 
partikolarment adatt biex jipprovdi 
assistenza għar-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' 
ġurisdizzjoni, ir-riferiment ta' każ lill-
Eurojust għandu jkun pass normali, meta 
ma kienx possibbli li jintlaħaq kunsens.
Għandu jiġi nnotat li skont l-Artikolu 
13(7)(a) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/187/ĠAI li tistabbilixxi l-Eurojust bl-
għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata (id-"Deċiżjoni 
Eurojust"), kif modifikata, l-aktar 
reċentement mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/…/ĠAI ta' … dwar it-tisħiħ tal-
Eurojust l-Eurojust għandu jiġi infurmat bi 
kwalunkwe każ fejn ikunu qamu konflitti 
ta' ġurisdizzjoni jew fejn ikun probabbli li 
jqumu u li każ jista' jiġi riferut lill-Eurojust 
fi kwalunkwe mument jekk tal-anqas 
awtorità kompetenti waħda involuta fil-
konsultazzjonijiet diretti jidhrilha li dan 
ikun xieraq

(14) Peress li l-Eurojust huwa 
partikolarment adatt biex jipprovdi 
assistenza għar-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' 
ġurisdizzjoni, ir-riferiment ta' każ lill-
Eurojust għandu jkun pass normali.
Għandu jiġi nnotat li skont l-Artikolu 
13(7)(a) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/187/ĠAI li tistabbilixxi l-Eurojust bl-
għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata (id-"Deċiżjoni 
Eurojust"), kif modifikata, l-aktar 
reċentement mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/426/JHA tas-16 ta' Diċembru 2008
dwar it-tisħiħ tal-Eurojust l-Eurojust 
għandu jiġi infurmat bi kwalunkwe każ 
fejn ikunu qamu konflitti ta' ġurisdizzjoni 
jew fejn ikun probabbli li jqumu u li każ 
jista' jiġi riferut lill-Eurojust fi kwalunkwe
mument jekk tal-anqas awtorità kompetenti 
waħda involuta fil-konsultazzjonijiet diretti 
jidhrilha li dan ikun xieraq

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Eurojust għandu jingħata rwol prinċipali li jirrifletti l-pożizzjoni li tirriżulta mid-deċiżjoni 
tal-Kunsill 2009/426/JHA. Minħabba l-importanza ta' kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, li huma 
kkonċernati f'dan il-kuntest, l-awtoritajiet ġuridiċi biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala l-
awtoritajiet kompetenti.
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Emenda 7

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Premessa 16

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(16) Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandiex 
twassal għal burokrazija indebita f'każijiet 
fejn għall-problemi indirizzati huma 
disponibbli għażliet aktar xierqa. B'hekk 
f'sitwazzjonijiet fejn jeżistu strumenti jew 
arranġamenti aktar flessibbli bejn l-Istati 
Membri, dawk għandhom jipprevalu fuq 
din id-Deċiżjoni Qafas.

(16) Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandiex 
twassal għal burokrazija indebita f'każijiet 
fejn għall-problemi indirizzati huma 
disponibbli għażliet aktar xierqa. B'hekk 
f'sitwazzjonijiet fejn jeżistu strumenti jew 
arranġamenti aktar flessibbli bejn l-Istati 
Membri, dawk għandhom jipprevalu fuq 
din id-Deċiżjoni Qafas, basta ma jnaqqsux 
il-ħarsien mogħti lill-issuspettat jew lill-
akkużat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tar-rapporteur li l-ħarisen tal-issuspettat u tal-akkużat għandu jingħata l-akbar 
attenzjoni.

Emenda 8

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Premessa 20

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(20) Din id-Deċiżjoni Qafas tirrispetta 
d-drittijiet fundamentali u tosserva l-
prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea,

(20) Din id-Deċiżjoni Kwadru tirrispetta 
d-drittijiet fundamentali u tosserva l-
prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea b'mod partikulari l-
Artikolu 50 tagħha,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan finali tal-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' ġurisdizzjoni huwa li jiġi evitat li 
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l-persuni jgħaddu ġuri darbtejn għall-istess fatti u għalhekk li jiġu evitati każijiet ta' ne bis in 
idem.

Emenda 9

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt b

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(b) "awtorità kompetenti" tfisser awtorità 
ġudizzjarja jew awtorità oħra, li tkun 
kompetenti, skont il-liġi tal-Istat Membru 
tagħha, biex twettaq l-atti previsti fl-
Artikoli 2(1) ta' din id-Deċiżjoni Qafas;

(b) "awtorità kompetenti" tfisser imħallef, 
maġistrat inkwirenti jew prosekutur 
pubbliku jew awtorità ġudizzjarja oħra, li 
tkun kompetenti, skont il-liġi tal-Istat 
Membru tagħha, biex twettaq l-atti previsti 
fl-Artikoli 2(1) ta' din id-Deċiżjoni Qafas;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull kwistjoni li tikkonċerna l-ġurisdizzjoni għandha tiġi ttrattata mill-awtoritajiet ġudizzjali, 
jiġifieri mħallef, maġistrat investigattiv jew prosekutur pubbliku.

Emenda 10

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 5 - paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

3a. Skont id-Deċiżjoni Eurojust l-awtorità 
li tagħmek il-kuntatt għandha fl-istess ħin 
tinforma lill-Eurojust. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-irwol ta' koordinazzoni tiegħu, l-Eurojust għandu jkun involut sa mill-aktar 
stadju bikri.
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Emenda 11

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 6 - paragrafu 1

Abbozz tal-Kunsill Emenda

1. L-awtorità kkuntattjata għandha twieġeb 
għal talba ppreżentata skont l-Artikolu 5(1) 
fi kwalunkwe skadenza raġonevoli indikata 
mill-awtorità li qed tagħmel il-kuntatt, jew, 
jekk ma ġiet indikata l-ebda skadenza, 
mingħajr dewmien żejjed, u tinforma lill-
awtorità li qed tagħmel il-kuntatt dwar jekk 
humiex qed jitmexxew proċedimenti 
paralleli fl-Istat Membru tagħha. F'każijiet 
fejn l-awtorità li qed tagħmel il-kuntatt 
infurmat lill-awtorità kkuntattjata li l-
persuna suspettata jew akkużata tkun qed 
tinżamm f'detenzjoni jew kustodja 
proviżorja, din l-awtorità tal-aħħar għandha 
tittratta t-talba b'urġenza.

1. L-awtorità kkuntattjata għandha twieġeb 
għal talba ppreżentata skont l-Artikolu 5(1) 
fi kwalunkwe skadenza raġonevoli indikata 
mill-awtorità li qed tagħmel il-kuntatt, jew, 
jekk ma ġiet indikata l-ebda skadenza, fi 
żmien ħmistax-il ġurnata, u tinforma lill-
awtorità li qed tagħmel il-kuntatt dwar jekk 
humiex qed jitmexxew proċedimenti 
paralleli fl-Istat Membru tagħha. F'każijiet 
fejn l-awtorità li qed tagħmel il-kuntatt 
infurmat lill-awtorità kkuntattjata li l-
persuna suspettata jew akkużata tkun qed 
tinżamm f'detenzjoni jew kustodja 
proviżorja, din l-awtorità tal-aħħar għandha 
tittratta t-talba b'urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aktar f'dan il-każ, jidher li jkun xieraq li jkun hemm skadenza għar-risposta.

Emenda 12

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt c

Abbozz tal-Kunsill Emenda

(c) id-dettalji rilevanti kollha dwar l-
identità tal-persuna suspettata jew 
akkużata u dwar il-vittmi, jekk ikun 
applikabbli;

(c) l-isem, in-nazzjonalità, id-data tat-
twelid u l-indirizz tal-persuna ssuspettata 
u/jew akkużata, jekk ikunu magħrufa, u 
dwar il-vittmi, jekk applikabbli;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ikun aktar xieraq li jiġi speċifikat aktar x'għandu jinftiehem b'"dettalji".

Emenda 13

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 10 - paragrafu 1

Abbozz tal-Kunsill Emenda

1. Meta jiġi stabbilit li jeżistu proċedimenti 
paralleli, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kkonċernati għandhom jidħlu 
f'konsultazzjonijiet diretti sabiex jintlaħaq 
kunsens dwar xi soluzzjoni effettiva 
immirata li jiġu evitati l-konsegwenzi 
negattivi li jinħolqu minn proċedimenti 
paralleli bħal dawn, li jistgħu, fejn xieraq, 
iwasslu għall-konċentrazzjoni tal-
proċedimenti kriminali fi Stat Membru 
wieħed.

1. Meta jiġi stabbilit li jeżistu proċedimenti 
paralleli, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kkonċernati għandhom mingħajr 
ebda dewmien jidħlu f'konsultazzjonijiet 
diretti sabiex jintlaħaq kunsens dwar xi 
soluzzjoni effettiva mmirata li jiġu evitati 
l-konsegwenzi negattivi li jinħolqu minn 
proċedimenti paralleli bħal dawn, li jistgħu, 
fejn xieraq, iwasslu għall-konċentrazzjoni 
tal-proċedimenti kriminali fi Stat Membru 
wieħed. Fil-każijiet fejn il-persuna 
suspettata jew akkużata tiġi miżmumha 
f'detenzjoni jew f'kustodja provviżorja, il-
konsultazzjonijiet diretti għandhom 
jimmiraw li jilħqu kunsens bħala 
kwistjoni ta' urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda perjodu ta' żmien mhuwa previst fl-obbligu ta' konsultazzjoni stipulat fl-Artikolu 10. 
Dan id-dewmien jista' jwassal għal effett detrimentali fuq il-partijiet involuti fil-proċeduri, 
b'mod partikulari l-persuna ssuspettata, u b'mod partikulari jekk ikunu f'detenzjoni.

Emenda 14

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 11

Abbozz tal-Kunsill Emenda

Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati 
Membri jidħlu f'konsultazzjonijiet diretti 

Meta l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati 
Membri jidħlu f'konsultazzjonijiet diretti 
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dwar każ sabiex jintlaħaq kunsens skont l-
Artikolu 10, huma għandhom jikkunsidraw 
il-fatti u l-merti tal-każ u l-fatturi kollha li 
jikkunsidraw li huma rilevanti.

dwar każ sabiex jintlaħaq kunsens skont l-
Artikolu 10, huma għandhom jikkunsidraw 
il-fatti u l-merti tal-każ u fatturi bħal:

- il-post fejn il-biċċa 'l kbira tar-reatġie 
mwettaq,
- il-post fejn kien sostnut il-biċċa 'l kbira 
tat-telf,
- il-post fejn tinstab il-persuna ssuspettata 
jew akkużata u l-possibilitajiet li tiġi 
żgurata l-konsenja jew l-estradizzjoni 
tagħha għal ġurisdizzjoni oħra,
- in-nazzjonalità jew ir-residenza tal-
persuna ssuspettata jew akkużata, 
- kwalunkwe interess sinifikanti tal-
peruna ssuspettata jew akkużata, 
- kwalunkwe interess sinifikanti tal-vittmi 
u xhieda,
- l-ammissibilità tal-evidenza jew 
- kwalunkwe dewmien li jista' jsir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji li jistabbilixxu l-ġurisdizzjoni għandhom ikunu stabbiliti b'mod ċar u jkun aħjar jekk 
jiġu mdaħħla fil-korp tad-deċiżjoni Qafas milli fi Premessa.

Emenda 15

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 11 a (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

Artikolu 11a
Garanziji proċedurali

Il-persuna imputata għandha: 
- tkun innotifikata bl-iskambju ta' 
informazzjoni u bil-konsultazzjonijiet bejn 
l-awtoritajiet tal-Istati Membri, kif ukoll 
bejn l-awtoritajiet ta' Stat Membru u l-
Eurojust, kif ukoll bid-deċiżjonijiet 
meħudin jew bin-nuqqas ta' ftehim 
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milħuq, skont din id-Deċiżjoni Qafas, 
anke kull min ikun involut, il-kontenuti u 
r-raġunijiet;
- ikollha jedd tagħmel 
rappreżentazzjonijiet dwar l-aħjar 
ġurisdizzjoni qabel ma tittieħed deċiżjoni,
- ikollha d-dritt tappella kontra 
kwalunkwe deċiżjoni meħudha skont l-
Artikolu 10(1) jew, f'każ li ma jintlaħaqx 
ftehim, tkun tista' teżaminaha mill-ġdid. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu ggarantiti t-traduzzjoni, 
interpretazzjoni u għajnuna legali xierqa .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-persuna imputata formalment  għandu jingħata l-akbar attenzjoni. Id-drittijiet 
fundamentali tal-imputat qatt, f'ebda każ, ma jistagħu jiġu kompromessi. Bħala konsegwenza, 
ir-rapporteur jemmen li għandhom jingħataw salvagwardji proċedurali konsistenti.

Emenda 16

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 11 b (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

Artikolu 11b
Drittijiet Fundamentali

Kwalunkwe konsensus li jintlaħaq fuq il-
bażi tal-Artikolu 10(1) għandu jkun ġust, 
indipendenti u oġġettiv u għandu 
jintlaħaq bl-applikazzjoni tal-prinċipji 
rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-Trattat tal-
Unjoni Ewropea u riflessi fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u tal-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali, biex jiġi 
żgurat li jitħarsu d-drittijiet tal-persuna 
susspettata jew akkużata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali qatt, f'ebda każ, ma jista' jiġi kompromess.

Emenda 17

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 12 - paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

1a. Kwalunkwe awtorità nazzjonali hija 
libera, fi kwalunkwe stadju ta' proċedura 
nazzjonali, li titlob il-parir tal-Eurojust u 
li tirreferi każijiet speċifiċi lill-Eurojust, 
liema każijiet jistgħu jqajmu l-kwistjoni 
tal-ġurisdizzjoni li qiegħda fl-aħjar 
qagħda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-irwol ta' koordinazzjoni, L-Eurojust jinsab f'pożizzjoni tajba ħafna sabiex jgħin 
lill-awtorità nazzjonali ssolvi dawn it-tipi ta' kwistjonijiet u jidher xieraq li dan jiġi enfasizzat.

Emenda 18

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 12 - paragrafu 2

Abbozz tal-Kunsill Emenda

2. Fejn ma kienx possibbli li jintlaħaq
kunsens skont l-Artikolu 10, il-kwistjoni 
għandha, fejn adatt, tiġi riferuta lill-
Eurojust minn kwalunkwe awtorità 
kompetenti tal-Istati Membri involuti, jekk 
l-Eurojust tkun kompetenti li taġixxi taħt 
l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni Eurojust.

2. Fejn ma jintlaħaqx ftehim fi żmien 6 
xhur wara li jinbdew il-konsultazzjonijiet 
diretti, l-Eurojust għandu jkun infurmut 
dwar ir-raġunijiet għan-nuqqas ta' ftehim 
u, hu u jaġixxi bħala Kulleġġ, għandu 
joħroġ opinjoni skont it-termini tal-
Artikolu 7(2) tad-Deċiżjoni Eurojust.

Or. en



PE427.961v01-00 18/23 PR\788675MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-Eurojust għandu jingħata l-aktar possibbilità wiesgħa ta' azzjoni fil-limiti stabbiliti mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/426/JHA tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar it-tisħiħ tal-Eurojust u d-
Deċiżjoni li temenda 2002/187/JHA li tistabbilixxi l-Eurojust bil-għan li ssaħħaħ il-ġlieda 
kontra reati serji.

Emenda 19

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 12 - paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

2a. Jekk xi Stat Membru jiddeċiedi li ma 
jkunx konformi mal-opinjoni tal-
Eurojust, dawn għandu jinfurmaw lill-
Eurojust bil-miktub dwar id-deċiżjoni 
tiegħu skont it-termini tal-Artikolu 7 tad-
Deċiżjoni Eurojust.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħlaq l-emenda preċedenti.

Emenda 20

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-
Slovenja, tar-Repubblika Slovakka, u tar-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 12 - paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz tal-Kunsill Emenda

2b. Għall-fini ta' di id-Deċiżjoni Qafas, l-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Eurojust ma 
għandux japplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta' din id-deċiżjoni qafas u fl-ambitu ta' din l-attività ta' konsultazzjoni, ma hemm l-
ebda raġuni l-għala tkun limitata l-kompetenza tal-Eurojust, li għandha tkopri kull tip ta' 
reat.
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Emenda 21

Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, 
ir-Repubblika Slovakka, u r-Renju tal-Iżvezja
Artikolu 15 – paragrafu 1– parti introduttorja

Abbozz tal-Kunsill Emenda

1. Sakemm strumenti legali jew 
arranġamenti oħra jippermettu li l-objettivi 
ta' din id-Deċiżjoni Qafas jiġu estiżi jew 
jgħinu biex jissimplifikaw jew jiffaċilitaw 
il-proċedura li taħtha l-awtoritajiet 
nazzjonali jiskambjaw informazzjoni dwar 
il-proċedimenti kriminali tagħhom, jidħlu 
f'konsultazzjonijiet diretti u jipprovaw 
jilħqu kunsens dwar kwalunkwe soluzzjoni 
effettiva bl-għan li jiġu evitati konsegwenzi 
negattivi li jinħolqu mill- proċedimenti 
paralleli, l-Istati Membri jistgħu:

1. Sakemm strumenti legali jew 
arranġamenti oħra jippermettu li l-objettivi 
ta' din id-Deċiżjoni Qafas jiġu estiżi jew 
jgħinu biex jissimplifikaw jew jiffaċilitaw 
il-proċedura li taħtha l-awtoritajiet 
nazzjonali jagħmlu skambju ta' 
informazzjoni dwar il-proċedimenti 
kriminali tagħhom, jidħlu 
f'konsultazzjonijiet diretti u jipprovaw 
jilħqu kunsens dwar kwalunkwe soluzzjoni 
effettiva bl-għan li jiġu evitati konsegwenzi
negattivi li jinħolqu mill-proċedimenti 
paralleli u sakemm ma titnaqqasx il-
protezzjoni mogħtija lill-persuna 
ssuspettata jew akkużata, l-Istati Membri 
jistgħu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tar-rapporteur li l-ħarisen tal-issuspettat u tal-akkużat għandu jingħata l-akbar 
attenzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Programm tal-Aja għat-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fl-UE jindirizza l-kunflitti 
ta' ġurisdizzjoni u jenfasizza li, f'każijiet multilaterali transkonfinali, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-possibilitajiet li l-prosekuzzjoni tkun ikkonċentrata fi Stat Membru 
wieħed kif ukoll li għandha tingħata attenzjoni ulterjuri għal proposti dwar il-kunflitti ta' 
ġurisdizzjoni u l-prinċipju ne bis in idem, biex jiġi kkompletat il-programm komprensiv ta' 
miżuri għall-implimentazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet 
ġudizzjali fi kwistjonijiet kriminali.

Il-kwistjoni hija strettament marbuta mal-prinċipju ta' ne bis in idem, stipulat fl-Artikoli 54-58 
tal-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehima ta' Schengen (CISA).

Il-proposta għal deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti ta' 
ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali tressqet fuq l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, ir-
Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka u r-Renju tal-
Iżvezja u għandha l-għan li tipprevjeni u tirriżolvi l-kunflitti ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti 
kriminali.

L-għan ta' din l-inizjattiva leġiżlattiva hija li jiġu stabbiliti:

 il-qafas proċedurali li skont it-termini tiegħu l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jaqsmu l-informazzjoni dwar il-proċedimenti kriminali li jkunu għaddejjin dwar fatti 
speċifiċi bil-għan li jinstab jekk ikunux għaddejjin proċedimenti paralleli għall-istess 
fatti fi Stat(i) Membru(i) ieħor/oħra;

 il-proċediment li għandu jintuża biex l-awtoritajiet nazzjonali jaqblu dwar il-
ġurisdizzjoni li fiha għandhom isiru l-proċedimenti kriminali għal fatti speċifiċi li 
jkunu jaqgħu fil-ġurisdizzjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar;

 ir-regoli u l-kriterji komuni li għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet nazzjonali kull meta 
jfittxu ftehim dwar il-ġurisdizzjoni biex isiru l-proċedimenti kriminali għal fatti 
speċifiċi.

Skont l-Artikolu 39 TUE, il-Parlament Ewropew ġie mitlub jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-
inizjattiva leġiżlattiva msemmija hawn fuq.

Fil-laqgħa tal-Kumitat LIBE li saret fid-19 ta' Marzu 2009, ir-rapporteur għal opinjoni Renate 
Weber ippreżentat l-abbozz ta' rapport tagħha.  

Fl-istess ħin hija enfasizzat li, skont l-informazzjoni informali, il-Kunsill immodifika b'mod 
sostanzjali l-proposta leġiżlattiva. Hija kkunsidrat li ma jkunx xieraq li taħdem fuq test mhux 
aġġornat u talbet li jiġi kkonsultat mill-ġdid il-Parlament Ewropew sabiex it-test jiġi aġġornat. 

Ir-rapporteur għal opinjoni rċeviet l-appoġġ mingħand il-Kumitat u r-rappreżentant tal-Kunsill 
tal-Presidenza Ċeka, li tkellem dwar l-opinjoni tal-Parlament, ħabbar li se ssir konsultazzjoni 
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mill-ġdid fuq it-test finali tad-deċiżjoni Qafas. Filwaqt li qed tistenna l-konsultazzjoni mill-
ġdid min-naħa tal-Kunsill, il-President tal-Kumitat LIBE ppospona l-proċedura.

Fis-6 ta' April 2009 l-Istati Membri laħqu qbil ġenerali dwar test li jvarja b'mod sinifikanti 
mill-iniżjattiva oriġinali.

Din l-opinjoni tirreferi għat-test li qabel dwar il-Kunsill. Id-data tal-iskadenza stabbilita mill-
Kunsill sabiex jagħti l-opinjoni skont l-Artikolu 39 TUE hija t-23 ta' Ottubru 2009.

L-abbozz ta' Deċiżjoni Qafas jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn l-istess persuna(i) hija (huma) 
suġġetti għal proċedimenti kriminali paralleli fi stati membri differenti bl-istess fatti, li jistgħu 
jwasslu għall-ksur tal-prinċipju "ne bis in idem".

Id-deċiżjoni tal-abbozz ta' Qafas jinkludi l-miżuri li ġejjin:

 proċedura biex jiġu stabbiliti kuntatti bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
bil-għan li tiġi kkonfermata l-eżistenza ta' proċedimenti kriminali paralleli fir-rigward 
tal-istess fatti li jinvolvu l-istess persuna(i);

 regoli dwar l-iskambju ta' informazzjoni, permezz ta' konsultazzjonijiet diretti, bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta' żewġ Stati Membri jew aktar li jagħmlu dawn il-
proċedimenti kriminali paralleli, bil-għan li jintlaħaq ftehim dwar kwalunkwe 
soluzzjoni effettiva li għandha l-iskop li tevita li jinħolqu konsegwenzi avversi. 

Ebda data ta' skadenza ma ġiet stabbilita għal tweġiba min-naħa tal-awtorità mitluba tagħti 
l-informazzjoni. 

Ebda kriterju ma huwa indikat sabiex jiġi stabbilit liema għandha tkun l-awtorità 
ġudizzjarja l-aktar xierqa.

Ebda formola ta' gwida għall-awtoritajiet kompetenti ma ġiet mehmuża mad-deżizjoni tal-
abbozz ta' deċiżjoni qafas (il-formola tinstab fit-test oriġinali).

Minkejja l-obbligu li tiġi kkuntattjata l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, ebda 
obbligu simili sabiex tiġi informata l-Eurojust ma huwa impost.

L-irwol tal-Eurojust li jsolvi kunflitti potenzjali huwa dgħajjef u l-bogħod milli jkun 
sodisfaċenti.



PE427.961v01-00 22/23 PR\788675MT.doc

MT

IL-POŻIZZJONI TAR-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI

Ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, tar-
Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-
Iżvezja għall-adozzjoni ta' Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' 
kunflitti ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' b'sodisfazzjon ukoll il-fatt li t-test attwali jirreferi għall-
prinċipju ne bis in idem li ma kienx il-każ fil-proposta oriġinali.

L-applikazzjoni effettiva tal-prinċipju ne bis in idem hija marbuta strettament mal-protezzjoni 
tad-drittijiet fundamentali u hija l-komplement loġiku għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku skont liema l-Istati Membri jaċċettaw u jeżegwixxi s-sentenzi emessi fi Stat 
Membru ieħor.  L-adozzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni tassigura li l-prinċipju ta' ne bis in idem
jiġi rispettat fiz-zona ġudizzjarja Ewropea kollha u mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam mal-
proċedimenti nazzjonali.

Ir-rapporteur għal opinjoni tenfasizza l-fatt li din id-Deċiżjoni Qafas hija limitata għal dmir 
tal-Istati membri sabiex jinfurmaw lil xulxin u sabiex jidħlu f'konsultazzjoni diretta "sabiex 
jintlaħaq qbil fuq kwalunkwe soluzzjoni effettiva bil-għan li jiġu evitati konsegwenzi 
negattivi li ġejjin mit-tali proċedimenti paralleli, li jistgħu, fejn huwa xieraq, iwasslu għall-
konċentrazzjoni tal-proċedimenti kriminali fi Stati Membri" u jiddispjaċiha li ma tipprovdix 
mekkanizmu sabiex jinstab tarf tal-kunflitti ta' kompetenza b'mod reali u anqas kriterji xierqa 
sabiex jiġi stabbilit liema Stat Membru għandu jkollu l-ġurisdizzjoni.

Hija l-fehma tar-rapporteur li l-ħarsien tal-persuna formalment imputata għandu jingħata l-
akbar attenzjoni u li għandu jkun hemm salvagwardji proċedurali konsistenti. Tali 
salvagwardji għandhom tal-anqas jinkludu d-dritt li l-persuna imputata tesprimi l-opinjoni 
tagħha u tingħata l-informazzjoni dwar kwistjonijiet relevanti sabiex tkun tista' tisfida 
kwalunkwe soluzzjoni magħżula mill-awtoritajiet ġudizzjarji li ma tidhirx raġonevoli.

Ir-rapporteur tixtieq ukoll tenfasizza li d-deċiżjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni jew, kif huma 
magħrufa fl-abbozz tad-Deċiżjoni Qafas, "kunsens dwar kwalunkwe soluzzjoni effettiva bl-
għan li jiġu evitati l-konsegwenzi avversi li jinħolqu minn proċedimenti paralleli bħal dawn" 
għandhom ikunu ġusti, indipendenti u oġġettivi u għandhom japplikaw il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u riflessi fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-Konvenzoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Fir-rigward tad-dettalji li jikkonċernaw lill-imputat, li l-awtoritajiet nazzjonali jaqsmu 
permezz tan-notifiki, ir-rapporteur tappoġġja l-idea li huwa importanti li jiġi żgurat livell 
adegwat ta' ħarsien tad-dejta personali u li għandu jkun speċifikat fid-deċiżjoni qafas x'tip ta' 
dejta personali ġiet maqsuma, ġaladarba l-anness ma huwiex suffiċjenti f'dan ir-rigward. 
Għandu jsir skambju biss tal-isem, in-nazzjonalità, id-data tat-twelid u l-indirizz tal-
issuspettat u/jew akkużat, jekk ikunu magħrufa, u tal-vittmi, jekk applikabbli.

Ir-rapporteur temmen li l-involviment tal-Eurojust fid-deċiżjoni dwar l-għażla tal-
ġurisdizzjoni huwa tal-akbar importanza. L-Eurojust għandu jkun infurmat mill-istadju l-aktar 
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bikri minħabba l-irwol tagħha ta' koordinazzjoni u minħabba l-ħidmiet tiegħu li qed isiru aktar 
u aktar relevanti kif ġie rifless mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/426/JHA tas-16 ta' Diċembru 
2008 dwar it-tisħiħ tal-Eurojust u d-Deċiżjoni li temenda 2002/187/JHA li twaqqaf il-Eurojust 
bil-għan li tissaħħaħ il-ġlieda kontra r-reati serji.

L-Eurojust għandu għalhekk jiddaħħal appena tibda l-proċedura tan-notifika. Għandu jkun 
enfasizzat li kull awtorità nazzjonali hija libera, fi kwalunkwe stadju ta' proċedura nazzjonali, 
li titlob il-parir tal-Eurojust u li tirreferi każijiet speċifiċi lill-Eurojust, liema każijiet jistgħu 
jqanqlu l-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni li qiegħda fl-aħjar qagħda. Fejn ma jintlaħaqx ftehim fi 
żmien 6 xhur mid-dħul fis-seħħ tal-konsultazzjonijiet diretti tal-awtoritajiet, l-Eurojust għandu 
jkun infurmat bir-raġunijiet l-għala ma ntlaħaqx il-ftehim u l-Kulleġġ għandu mbagħad joħroġ 
opinjoni skont ir-regola stipulata fid-Deċiżjoni li temenda l-Eurojust 2008. 

Ir-rapporteur tinnota li l-inizjattiva għal deċiżjoni Qafas tiffoka b'mod esklussiv fuq il-
kunflitti pożittivi tal-ġurisdizzjoni. L-ebda dispożizzjoni ma tirreferi għal kunflitti ta' 
ġurisdizzjoni negattiv (fejn l-ebda Stat Membru ma stabilixxa l-ġurisdizzjoni tiegħu fuq l-
offiża kriminali mwettqa). Għalhekk, filwaqt li jitqies l-irwol tal-Eurojust, ir-rapporteur 
tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta li tikkomplementa d-deċiżjoni qafas 
b'regoli dwar ir-riżoluzzjoni tal-konflitti ta' ġurisdizzjoni negattivi fl-aqsar żmien possibbli.

Diversi emendi jenfasizzaw il-fatt li kull kwistjoni li tikkonċerna l-ġurisdizzjoni għandha tiġi 
ttrattata mill-awtoritajiet ġudizzjarji, jiġifieri mħallef, maġistrat investigattiv jew prosekutur 
pubbliku. 


