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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni ta' 
Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva ta' gupp ta' Stati Membri ppreżentata lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill (09288/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 76(b) u l-Artikolu 82(1)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-abbozz ta' att ġie ppreżentat(C7-0185/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u (15) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra [l-opinjonijiet raġunati mibgħuta lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali/l-opinjonijiet raġunati mibgħuta lill-President tiegħu minn parlament 
nazzjonali] dwar jekk l-inizjattiva tikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni ...,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 
b'rispett għad-drittijiet fundamentali u 
tas-sistemi u t-tradizzjonijiet ġuridiċi u 
kostituzzjonali differenti tal-Istati 
Membri.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Test emendat bi qbil mal-Artikolu 67(1) TFUE, li jgħid: "L-Unjoni għandha tikkostitwixxi 
żona ta' libertà, ta' sigurtà u ta' ġustizzja b'rispett għad-drittijiet fundamentali u tas-sistemi u 
t-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri". L-għan għandu jkun ukoll li din l-ewwel 
premessa tiżgura r-rispett assolut tad-differenzi legali u kostituzzjonali bejn l-Istati Membri, li 
mingħajru ma jkunx jista' jinkiseb l-objettiv ta' din id-Direttiva.

Emenda 2

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(1a) Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona introduċa għal-ewwel darba fil-
leġiżlazzjoni kriminali tal-Unjoni 
Ewropea, l-iskrutinju parlamentari xieraq 
tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, mill-
Parlament Ewropew bħala ko-leġiżlatur, 
u mill-Parlamenti Nazzjonali. Permezz 
tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea issa saret dokument legalment 
vinkolanti, biex b'hekk tnediet fażi ġdida 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fl-Unjoni Ewropea, inkluż tad-
drittijiet fundamentali fi proċedimenti 
kriminali, bħad-dritt għall-ħajja 
(Artikolu 2), id-dritt għall-integrità tal-
persuna (Artikolu 3), il-projbizzjoni tat-
tortura u tat-trattament jew kastig inuman 
jew degradanti (Artikolu 4), id-dritt għal-
libertà u s-sigurtà (Artikolu 6), ir-rispett 
għall-ħajja privata u tal-familja 
(Artikolu 7), id-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess imparzjali (Artikolu 47), il-
preżunzjoni ta' innoċenza u d-dritt għal 
difiża (Artikolu 48), il-prinċipji ta' legalità 
u proporzjonalità ta' offiżi u pieni 
kriminali (Artikolu 49), u d-dritt li wieħed 
ma jiġix ġudikat jew jingħata piena 
darbtejn fi proċedimenti kriminali għall-
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istess reat (Artikolu 50).

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona introduċa skrutinju demokratiku mtejjeb mill-
Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Fl-istess ħin, kwalunkwe miżura adottata fil-
qasam tad-Dritt Kriminali għandha tikkonforma bis-sħiħ mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, bħala dokument legalment vinkolanti, li għandu valur 
legali miżjud: fl-applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni, l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri 
issa huma vinkolati b'ġabra ta' drittijiet fundamentali li jipproteġu ċ-ċittadini.

Emenda 3

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(1b) Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem u l-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem għenu biex ikabbru b'mod 
sostanzjali 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 sanċiti 
mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, li jagħti aċċess għall-
Konvenzjoni permezz tal-UE, u li 
jiddefinixxi d-drittijiet fundamentali tal-
Konvenzjoni bħala prinċipji ġenerali u 
fundamentali tad-Dritt tal-Unjoni, u mill-
Artikolu 52 tal-Karta, li jiggarantixxi l-
interpretazzjoni armonjuża ta' dawn id-
drittijiet.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-implikazzjonijiet serji għad-drittijiet fundamentali varji li jista' jkollha d-
Direttiva dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew, kif enfasizzat mill-opinjoni tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali dwar l-OIE, għandu jkun enfasizzat li l-
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Karta tirreferi direttament għall-fehma ta' dawn id-drittijiet kif iddelineat mill-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

Emenda 4

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 huma ta' ħsara għad-drittijiet tas-
susspettati kif jidher mill-esperjenza 
miksuba fl-użu tal-Mandat ta' Arrest 
Ewropew. Jeħtieġ jiġu stabbiliti miżuri li 
għandhom 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 ukoll id-drittijiet 
fundamentali sanċiti fil-Karta u fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem. Kull intervent fil-qorti li 
jissejjes fuq eċċezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali għandu jsir fuq bażi 
eċċezzjonali u biss meta jkun hemm 
evidenza ċara u prima facie ta' ksur ta' 
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dritt proċedurali fundamentali sanċit fil-
karta jew fil-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem jew kull darba li 
l-applikazzjoni ta' miżura tikkonstitwixxi 
ksur tad-drittijiet kostituzzjonali 
nazzjonali fundamentali.

Or. pt

Emenda 5

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 
jeħtieġu jiddaħħlu fl-OIE. Minħabba 
f’hekk l-OIE ma tistax teskludi dawn id-
differenzi, billi tirrikjedi anqas milli hu 
meħtieġ fl-Istati ta’ eżekuzzjoni, u l-fatt li 
jistgħu jiġu miksura regoli kostituzzjonali 
fundamentali fl-Istati Membri involuti 
għandha tkun raġuni oħra għal rifjut 
ulterjuri.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu evitati problemi kostituzzjonali f'ċerti Stati Membri, tenħtieġ proċedura li 
permezz tagħha qorti tkun tista' tivvalida miżura qabel it-trażmissjoni tal-OIE. Din għandha 
tiżgura l-legalità tal-miżura li għandha tinħareġ, kif ukoll il-konformità tagħha mar-reġimi 
kostituzzjonali differenti u wkoll l-implikazzjonijiet għall-amministrazzjoni u għall-
applikazzjoni tal-ġustizzja.
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Emenda 6

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(2b) Għandu jitqies il-fatt li minkejja t-
tneħħija bi prinċipju tal-kontroll ta' 
kriminalità doppja fir-rigward ta' lista ta' 
32 offiża fil-qasam tar-rikonoxximent 
reċiproku, għadhom jeżistu differenzi 
essenzjali bejn id-definizzjonijiet 
nazzjonali ta' dawn l-offiżi. L-Istati 
Membri għandhom jevitaw l-OIE, 
partikolarment f’każ ta’ klawżoli ta' 
ġurisdizzjoni extraterritorjali, meta Stat 
Membru jniedi proċedimenti kriminali 
kontra ċittadini nazzjonali (jew residenti) 
minħabba atti mwettqa lil hinn mit-
territorju nazzjonali, jew fejn att ma jkunx 
punibbli skont id-Dritt tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni. Proċedimenti dwar reati 
marbutin ma' taxxa, dazji jew kambju 
mhumiex inklużi f'din il-kategorija.

Or. pt

Emenda 7

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 2 c (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(2c) L-awtoritajiet tal-pulizija ma jistgħux 
jitqiesu bħala awtoritajiet ġudizzjarji 
skont it-tifsira tal-Artikolu 82(1)(a) 
TFUE. Kull talba għal OIE magħmula 
mill-pulizija fl-Istat emittenti għandha 
tkun ivvalidata minn prosekutur, 
maġistrat jew imħallef, b'kunsiderazzjoni 
tar-rekwiżiti fundamentali tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni. L-awtorità ta’ investigazzjoni 
fi proċedimenti kriminali, li jkollha l-
kompetenza li tordna l-ġbir tal-provi, hi 
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awtorità li teżerċita setgħa ġudizzjarja, 
jiġifieri awtorità li toħroġ deċiżjonijiet 
vinkolanti klassifikati bħala "deċiżjonijiet 
ġudizzjarji" bi qbil mal-proċedimenti 
stipulati mil-liġi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Este considerando é fundamental, por forma a assegurar que qualquer pedido de DEI, seja 
avaliado por um procurador, magistrado, ou juíz, no respeito pelo princípio da legalidade. O 
artigo 82º (1) do TFUE restringe de uma forma clara a aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões que são objecto de cooperação judicial em matéria penal, 
e não prevê a sua aplicação a actos que possam ser alvo de cooperação policial de acordo 
com o artigo 87º do TFUE. Qualquer possibilidade de que sejam os Estados-membros a 
definir quem pode ser considerado autoridade judicial, é contra o requisito de uma aplicação 
uniforme e contra a base do Tratado.

Emenda 8

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(6) Fil-Programm ta' Stokkolma, li ġie 
adottat fil-11 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill 
Ewropew iddeċieda li l-istabbiliment ta' 
sistema komprensiva għall-kisba ta' provi 
f'każijiet b'dimensjoni transkonfinali, 
abbażi tal-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku, għandu jitkompla. Il-Kunsill 
Ewropew indika li l-istrumenti eżistenti 
f'dan il-qasam jikkostitwixxu reġim 
frammentarju u li huwa meħtieġ approċċ 
ġdid, ibbażat fuq il-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku, li madankollu 
jżomm kont ukoll tal-flessibbiltà tas-
sistema tradizzjonali ta' assistenza legali 
reċiproka. Għaldaqstant, il-Kunsill 
Ewropew appella għal sistema 
komprensiva li tissostitwixxi l-istrumenti 
kollha eżistenti f'dan il-qasam, inkluża d-
Deċiżjoni Qafas dwar il-mandat Ewropew 
għall-provi, li tkopri kemm jista' jkun it-

(6) Fil-Programm ta' Stokkolma, li ġie 
adottat fil-11 ta' Diċembru 2009, il-Kunsill 
Ewropew iddeċieda li l-istabbiliment ta' 
sistema komprensiva għall-kisba ta' provi 
f'każijiet b'dimensjoni transkonfinali, 
abbażi tal-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku, għandu jitkompla u jappella 
għal sistema komprensiva li tissostitwixxi 
l-istrumenti kollha eżistenti f'dan il-qasam, 
inkluża d-Deċiżjoni Qafas dwar il-mandat 
Ewropew għall-provi, li tkopri kemm jista' 
jkun it-tipi kollha ta' provi u li fiha 
skadenzi għall-infurzar u tillimita kemm 
jista' jkun ir-raġunijiet għaċ-ċaħda.
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tipi kollha ta' provi u li fiha skadenzi għall-
infurzar u tillimita kemm jista' jkun ir-
raġunijiet għaċ-ċaħda.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha l-objettiv li tistabbilixxi strument uniku effikaċi għal kisba tal-
evidenza f'każijiet kriminali sabiex jingħelbu l-problemi ta' frammentazzjoni u kumplessità fil-
qafas legali attwali u l-ambitu ta' applikazzjoni limitat, f’dan il-qasam, tal-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku. Skont il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku, l-bażi għal rifjut ta' 
eżekuzzjoni ta' ordni barranija għandha tiddaħħal f'lista eżawrjenti imma oġġettiva u l-
iskadenzi ta' żmien għandhom jiġu stipulati biċ-ċar biex tkun iaċilitata l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja f'dan il-qasam.

Emenda 9

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(7a) Fini ieħor ta' din id-Direttiva huwa li 
tipprovdi strument effikaċi u flessibbli 
billi tiżgura: azzjoni rapida; l-
ammissibbiltà tal-evidenza: is-
semplifikazzjoni proċedurali; livell ta'
protezzjoni għoli tad-drittijiet 
fundamentali, speċjalment id-drittijiet 
proċedurali; it-tnaqqis tal-ispejjeż 
finanzjarji; it-tkabbir tal-fiduċja u l-
kooperazzjoni reċiproka fost l-Istati 
Membri; u l-protezzjoni tal-karatteristiċi 
partikolari tas-sistemi nazzjonali u tal-
kultura ġudizzjarja tagħhom, kollha 
kemm huma bi qbil mas-sistemi ġuridiċi u 
kostituzzjonali tal-Istati Membri.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-objettivi ta' din id-Direttiva jeħtieġ li jiġu enfasizzati. Sabiex jiġu miġġielda b'mod aktar 
rapidu u effikaċi kontra l-kriminalità transfruntiera, u tipi ta’ kriminalità kumplessa oħrajn, 
minħabba l-faċilità sinifikanti biex jiċċaqalqu persuni u beni, l-awtoritajiet nazzjonali 
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jeħtieġu regoli ċari u flessibbli dwar il-kooperazzjoni, madankollu dan jikkonferma l-att li 
dan għandu jseħħ b’konformità mad-differenzi fil-liġi u kostituzzjonali fost l-Istati Membri.

Emenda 10

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(10) L-OIE għandu jiffoka fuq il-miżura 
investigattiva li għandha titwettaq. L-
awtorità emittenti qiegħda fl-aħjar 
pożizzjoni li tiddeċiedi, abbażi tal-għarfien 
tagħha tad-dettalji tal-investigazzjoni 
kkonċernata, liema miżura għandha 
tintuża. Madankollu, l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandu jkollha l-possibbiltà li 
tuża tip ta' miżura oħra, sew minħabba li l-
miżura rikjesta ma tkunx teżisti jew ma 
tkunx disponibbli skont il-liġi nazzjonali 
tagħha jew minħabba li t-tip ta' miżura l-
oħra ser tikseb l-istess riżultat bħall-miżura 
prevista fl-OIE permezz ta' mezzi b'anqas 
koerċizzjoni.

(10) L-OIE għandu jiffoka fuq il-miżura 
investigattiva li għandha titwettaq. L-
awtorità emittenti qiegħda fl-aħjar
pożizzjoni li tiddeċiedi, abbażi tal-għarfien 
tagħha tad-dettalji tal-investigazzjoni 
kkonċernata, liema miżura għandha 
tintuża. Madankollu, l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandu jkollha l-possibbiltà li 
tuża tip ta' miżura oħra, sew minħabba li l-
miżura rikjesta ma tkunx teżisti jew ma 
tkunx disponibbli skont il-liġi nazzjonali 
tagħha f'każ speċifiku jew minħabba li t-
tip ta' miżura l-oħra ser tikseb l-istess 
riżultat bħall-miżura prevista fl-OIE 
permezz ta' mezzi b'anqas koerċizzjoni, 
fejn ir-riżultat li għandu jinkiseb, għandu 
jkun l-istess bħall-OIE u għandu jindaħal 
anqas fid-drittijiet fundamentali tal-
persuna partikolari.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Valoriza-se neste artigo, o conhecimento e a avaliação, quer das autoridades de emissão, 
quer de execução, na determinação da medida e utilizar.Desta forma, se à autoridade de 
emissão caberá decidir a medida a utilizar com vista ao caso concreto a que se refira, a 
autoridade de execução, respeitando o princípio da proporcionalidade, poderá utilizar outro 
tipo de medida, se em concreto, verificar que a medida solicitada não está contemplada no 
seu ordenamento jurídico, ou não seria aplicada a esse caso, ou dispõe de outra medida que 
de forma menos coerciva e maior respeito pelos direitos fundamentais, para o visado, 
propiciará o mesmo resultado.
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Emenda 11

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(10a) L-OIE għandu jintuża f'każijiet fejn 
l-eżekuzzjoni ta' miżura ta’ investigazzjoni 
tidher li hi proporzjonata, meħtieġa u 
xierqa fil-każ partikolari. għalhekk l-
awtorità emittenti għandha tivverifika 
jekk l-evidenza mfittxija hijiex meħtieġa u 
proporzjonata skont il-fini tal-
proċedimenti, jekk il-miżura magħżula hi 
meħtieġa u proporzjonata, u jekk, bil-
ħruġ ta' OIE, Stat Membru ieħor jistax 
jipparteċipa fil-ġbir ta' provi. Il-
valutazzjoni adegwata tal-proporzjonalità 
hi rekwiżit kostituzzjonali f'bosta Stati 
Membri u għalhekk tirrappreżenta wkoll 
rekwiżit skont l-Artikolu 8 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem. Minħabba f’hekk, nuqqas 
ta' proporzjonalità ċara u ovvja tista' 
twassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
u/jew għal ksur tal-prinċipji 
kostituzzjonali nazzjonali fundamentali.

Or. pt

Emenda 12

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(10b) Sabiex tiġi żgurata t-trażmissjoni ta' 
OIE lill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' 
attwazzjoni, l-awtorità emittenti tista' 
tagħmel użu ta' kull mezz ta' trażmissjoni 
possibbli jew rilevanti, inkluż pereżempju 
s-sistema ta' telekomunikazzjonijiet tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, il-
Eurojust jew kanali oħrajn użati mill-
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awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti. Meta 
OIE jkun ivvalidat minn awtorità 
ġudizzjarja, dik l-awtorità tista' titqies 
ukoll bħala awtorità emittenti għall-
finijiet ta' trażmissjoni ta' OIE.

Or. pt

Emenda 13

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(11) L-eżekuzzjoni ta’ OIE għandha, sa 
fejn hu l-aktar possibbli, u mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipji fundamentali 
tal-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, titwettaq 
f'konformità mal-formalitajiet u l-proċeduri 
espressament indikati mill-Istat emittenti.
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. Din il-possibbiltà ma timplika 
l-ebda setgħat ta' infurzar tal-liġi għall-
awtoritajiet tal-Istat emittenti fit-territorju 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

(11) L-eżekuzzjoni ta’ OIE għandha, sa 
fejn hu l-aktar possibbli, u mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipji fundamentali 
tal-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, titwettaq 
f'konformità mal-formalitajiet u l-proċeduri 
espressament indikati mill-Istat emittenti.
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. Din il-possibbiltà ma timplika 
l-ebda setgħat ta' infurzar tal-liġi għall-
awtoritajiet tal-Istat emittenti fit-territorju 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni. L-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandha tikkonforma ma' din 
it-talba, jekk meħtieġ billi timponi 
kondizzjonijiet skont l-ambitu u n-natura 
tal-attendenza tal-awtoritajiet tal-Istat 
emittenti. B'hekk, tiġi stabbilita sistema li 
tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet ġudizzjarji, fi spirtu ta' fiduċja 
reċiproka, bil-promozzjoni ta' mekkaniżmi 
li mhux biss jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet, iżda wkoll itejbu l-
protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet 
individwali.

Or. pt
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Emenda 14

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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.

(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 safejn meħtieġ sabiex ikunu 
pprevenuti effetti ħżiena fl-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku f'qasam 
ġuridiku mhux armonizzat fir-rigward tal-
liġi kriminali u ta' proċedimenti 
kriminali, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
u tar-regoli fundamentali kostituzzjonali 
tal-Istati Membri.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun iċċarata l-eżistenza ta' raġunijiet għal rifjut minħabba l-applikazzjoni tar-
rikonoxximent reċiproku f'qasam ġuridiku mhux armonizzat fejn il-proċedimenti kriminali 
jvarjaw.

Emenda 15

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(12a) Din id-Direttiva tirrispetta l-
prinċipju ta' ne bis in idem jew ta' 
projbizzjoni li wieħed jingħata piena 
darbtejn, li jfisser li ħadd ma għandu jiġi 
ġudikat jew jingħata piena darbtejn għall-
istess fatti u għall-istess reat. Dan hu 
stabbilit bħala dritt individwali fl-
istrumenti legali internazzjonali dwar id-
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drittijiet tal-bniedem, bħall-Protokoll Nru. 
7 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem (Artikolu 4) u tal-
Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea (Artikolu 50), u hu 
rikonoxxut fis-sistemi legali kollha 
bbażati fuq il-kunċett tar-rispett għal u l-
protezzjoni tal-libertajiet fundamentali. Il-
prinċipju ta' ne bis in idem hu prinċipju 
fundamentali tad-Dritt fl-Unjoni 
Ewropea. Minħabba f’hekk, l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrifjuta li teżegwixxi OIE meta din l-
eżekuzzjoni tikser dan il-prinċipju u fejn 
ikun ikkonfermat li l-persuna partikolari 
tkun diġà ġiet iġġudikata għall-istess fatti, 
bit-teħid ta' deċiżjoni finali, meħuda skont 
il-kondizzjonijiet iddelineati fl-Artikolu 54 
tal-Konvenzjoni tad-19 ta' Ġunju 1990 li 
timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u 
b'kunsiderazzjoni ukoll tal-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea. Meta titqies in-natura 
preliminari tal-proċedimenti li fuqhom 
tkun imsejsa OIE u l-kumplessità tal-
analiżi tal-kondizzjonijiet rikjesti mill-
Artikolu 54, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
għandha tinforma lill-awtorità emittenti u 
tikkonsulta magħha, li min-naħa tagħha 
għandha tikkunsidra din l-informazzjoni 
u tieħu l-miżuri neċessarji b'rabta mal-
proċedimenti li fuqhom ikun imsejjes il-
ħruġ ta' OIE. Dan it-tip ta’ konsultazzjoni 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
obbligu tal-awtorità ta' eżekuzzjoni li 
tikkonsulta mal-awtorità emittenti skont 
it-termini tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 
dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' 
kunflitti ta' eżerċizzju ta' ġurisdizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din iddaħħal bażi ta’ rifjut addizzjonali, skont il-prinċipju ta' "ne bis in idem" jew il-
projbizzjoni li wieħed jingħata piena darbtejn, li tfisser li ħadd ma għandu jiġi ġġudikat 
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darbtejn għall-istess fatti u għall-istess reat, li hu stabbilit bħala dritt individwali fl-istrumenti 
legali internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Emenda 16

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 
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, fir-rigward ta' raġunijiet 
aktar sostanzjali għall-ħruġ ta' OIE, 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-
proċediment.

Or. pt
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Emenda 17

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(13b) L-ispejjeż inkorsi fit-territorju tal-
Istat ta' eżekuzzjoni għall-eżekuzzjoni ta’ 
OIE għandhom jiġu sopportati 
esklussivament minn dak l-Istat Membru.
Dan jikkonforma mal-prinċipju ġenerali 
tar-rikonoxximent reċiproku.
Madankollu, l-eżekuzzjoni ta' OIE tista' 
tinvolvi spejjeż eċċezzjonalment għolja fl-
Istat ta' eżekuzzjoni. Dawn l-ispejjeż 
eċċezzjonalment għolja jistgħu jkunu 
minħabba, pereżempju, il-ħtieġa li 
jinkisbu opinjonijiet kumplessi minn 
esperti, minn operazzjonijiet estensivi tal-
pulizija jew minn azzjonijiet ta' 
sorveljanza fit-tul. Dan ma għandux 
jipprevjeni l-eżekuzzjoni ta' OIE, u hu 
għalhekk li l-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni 
għandhom jippruvaw jiddeterminaw 
f'liema livell l-ispejjeż għandhom jitqiesu 
bħala eċċezzjonalment għolja. Jekk ma 
jintlaħaq l-ebda ftehim, l-awtorità 
emittenti tista' tiddeċiedi li tirtira l-OIE 
jew iżżommu u tkopri parti mill-ispejjeż li 
jitqiesu bħala eċċezzjonalment għolja 
mill-Istat ta' eżekuzzjoni. Dan il-
mekkaniżmu ma jikkostitwixxix bażi ta’ 
rifjut addizzjonali u ma għandux jiġi 
abbużat b'tali mod li jdewwem jew 
jipprevjeni l-eżekuzzjoni ta' OIE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-kwestjoni tal-ispejjeż inkorsi fit-territorju ta' Stat ta' eżekuzzjoni huma importanti ħafna 
f'termini ta' garanzija tar-rikonoxximent tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Barra 
minn hekk, l-isforz imwettaq għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ OIE jinvolvu r-
responsabilità għas-sostenn tal-ispejjeż ta‘ eżekuzzjoni tiegħu, peress li kemm l-Istat emittenti 
u kemm l-Istat ta' eżekuzzjoni qegħdin jikkontribwixxu għall-istess fini: il-kisba ta' spazju ta' 
ġustizzja u libertà, li żgur għandu jkun ta' benefiċċju għal kulħadd.
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Emenda 18

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(14a) Billi jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-
użu tal-lingwi, l-Istati Membri għandhom 
jitħeġġu jinkludu minn tal-inqas lingwa 
waħda użata b'mod komuni fl-Unjoni 
Ewropea, b’żieda mal-lingwa uffiċjali 
tagħhom. L-użu ta' din il-lingwa ma 
għandu bl-ebda mod ikun ta' ħsara għad-
drittijiet tas-suspettat f'termini ta' 
interpretazzjoni u traduzzjoni fi 
proċedimenti kriminali, kif preskritt fid-
Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru, 
2010 dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u 
t-traduzzjoni ta' proċedimenti kriminali.

Or. pt

Emenda 19

Abbozz ta' Direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

(16) Peress li l-objettiv ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri r-rikonoxximent reċiproku ta' 
deċiżjonijiet meħuda biex jinkisbu provi, 
ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-
Istati Membri u jistgħu għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, 
jinkisbu aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 

(16) Il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif 
delineat mill-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, kien introdott fit-Trattat 
ta' Maastricht u jesprimi l-fatt li dak kollu 
li jista' jiġi deċiż jew ġestit aħjar fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali ma 
għandux jiġi regolat fil-livell tal-Unjoni.
Skont dan il-prinċipju, id-deċiżjonijiet tal-
Unjoni għalhekk huma limitati għal 
każijiet fejn jistgħu jkunu aktar effikaċi u 
sodisfaċenti minn azzjoni nazzjonali.
Meta titqies il-ħtieġa ta’ konsolidazzjoni 
tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea bl-
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minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb 
dak l-objettiv.

istabbiliment ta' miżuri li jżidu l-effikaċja 
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati 
Membri u peress li l-objettiv ta' din id-
Direttiva, jiġifieri r-rikonoxximent
reċiproku ta' deċiżjonijiet meħuda biex 
jinkisbu provi, ma jistgħux jinkisbu 
suffiċjentement mill-Istati Membri u 
jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-
effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fuq il-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
F'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb 
dak l-objettiv.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ jiġi enfasizzat li meta jitqies dan is-suġġett partikolari u meta jitqiesu r-reati qed 
isiru aktar kumplessi u ta' natura transfruntiera, l-effikaċja tal-mekkaniżmi għall-kisba tal-
evidenza ma jistgħux jinkisbu bis-sħiħ permezz ta' azzjoni separata u individwali minn kull 
Stat Membru. Jekk Stat ma jkunx effettiv fl-investigazzjoni tiegħu, dan jista' potenzjalment 
jippreġudika l-ispazju kollu tal-UE, li jiġġustifika l-ġbir ta' sforzi u l-kooperazzjoni totali.

Emenda 20

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

1. L-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew 
(OIE) għandu jkun deċiżjoni ġudizzjarja 
maħruġa minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru ("l-Istat emittenti") sabiex waħda 
jew aktar minn miżuri investigattivi 
speċifiċi jitwettqu fi Stat Membru ieħor ("l-
Istat ta' eżekuzzjoni") bil-ħsieb li jinġabru 
provi fil-qafas tal-proċedimenti msemmija 
fl-Artikolu 4.

1. L-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew 
(OIE) għandu jkun deċiżjoni ġudizzjarja 
maħruġa minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru ("l-Istat emittenti") sabiex waħda 
jew aktar minn miżuri investigattivi 
speċifiċi jitwettqu fi Stat Membru ieħor ("l-
Istat ta' eżekuzzjoni") bil-ħsieb li jinġabru 
provi skont id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva u b'mod partikolari fil-qafas tal-
proċedimenti msemmija fl-Artikolu 4.
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Or. pt

Emenda 21

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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, inkluż id-
dritt ta' difiża ta' persuni soġġetti għal 
proċedimenti kriminali, 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 fundamentali tagħhom 
inkluż il-libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà 
tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni 
f'mezzi oħrajn tal-media.

Or. pt

Emenda 22

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva: Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

(-aa) "Stat emittenti" għandu jfisser l-
Istat Membru li fih jinħareġ l-OIE;
(-ab) "l-Istat ta' eżekuzzjoni" għandu 
jfisser l-Istat Membri li jeżegwixxi OIE, 
fejn il-persuna koperta mill-miżura ta’ 
investigazzjoni talbet, jew fejn jinsabu d-
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dokument, oġġett jew data li għandhom 
jinħatfu, eżaminati jew spezzjonati.

(a) "awtorità emittenti" tfisser: (a) l-"awtorità emittenti" għandha tfisser 
imħallef, qorti, maġistrat tal-
investigazzjoni jew prosekutur pubbliku 
kompetenti fil-każ ikkonċernat;

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

(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,
(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 ġudizzjarja 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.

Or. pt

Emenda 23

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 stabbilit fl-għamla prevista fl-
Anness A għandu jiġi kkompletat, iffirmat, 
u l-kontenut tiegħu ċċertifikat bħala preċiż 
u korrett mill-awtorità emittenti.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-awtorità emittenti mhux biss tiċċertifika li l-
kontenut tal-formula tal-OIE ikun preċiż, iżda ukoll li dan ikun korrett.

Emenda 24

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 
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. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 1 hu ġustifikat minħabba l-importanza kulma jmur qed tikber tal-prinċipju ta' 
proporzjonalità bħala rekwiżit kostituzzjonali f'bosta Stati Membri, kif preskritt fl-Artikolu 8 
tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (kull interferenza mad-dritt għall-
privatezza hi ġustifikabbli biss f'soċjetà demokratika meta dan ikun meħtieġ). Dan ifisser li l-
intensità ta' din l-azzjoni għandha tikkonforma dejjem mal-objettiv previst. Tafferma wkoll l-
obbligu biex OIE ikun ivvalidat minn imħallef, qorti, prosekutur jew maġistrat ta' 
investigazzjoni.

Emenda 25

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

1. L-OIE għandu jkun trażmess mill-
awtorità emittenti lill-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni bi kwalunkwe mezz li jista’ 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kondizzjonijiet li jippermettu lill-Istat ta’ 
eżekuzzjoni li jistabbilixxi l-awtentiċità.
Kull komunikazzjoni uffiċjali ulterjuri 
għandha ssir direttament bejn l-awtorità 
emittenti u l-awtorità ta’ eżekuzzjoni.

1. L-OIE, mimli skont it-termini tal-
Artikolu 5, għandu jkun trażmess mill-
awtorità emittenti lill-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni bi kwalunkwe mezz li jista’ 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kondizzjonijiet li jippermettu lill-Istat ta’ 
eżekuzzjoni li jistabbilixxi l-awtentiċità.

Or. pt

Emenda 26

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

1a. Kull komunikazzjoni uffiċjali ulterjuri 
għandha ssir direttament bejn l-awtorità 
emittenti u l-awtorità ta’ eżekuzzjoni.

Or. pt
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Emenda 27

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 ta' telekomunikazzjoni tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew.

Or. pt

Emenda 28

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

6a. Fil-kuntest ta' dan l-Artikolu, 
għandhom jinħolqu sistemi ta' 
awtentifikazzjoni li jiżguraw li korpi 
awtorizzati biss ikollhom aċċess għad-
databases li jiġbru data personali u li 
jistgħu jħaddmuhom.

Or. pt

Emenda 29

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

2. Meta, f'konformità mal-Artikolu 8(3), l-
awtorità emittenti tassisti fl-eżekuzzjoni 
tal-OIE fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, hija tista’ 
mingħajr preġudizzju għan-notifiki 
magħmula skont l-Artikolu 28(1)(c), 
tindirizza OIE li jissupplimenta l-OIE 
preċedenti direttament lill-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni, waqt li tkun preżenti f’dak l-

2. Meta, f'konformità mal-Artikolu 8(3), l-
awtorità emittenti tassisti fl-eżekuzzjoni 
tal-OIE fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, hija tista’ 
mingħajr preġudizzju għan-notifiki 
magħmula skont l-Artikolu 28(1)(c), 
tindirizza OIE li jissupplimenta l-OIE 
preċedenti direttament lill-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni, waqt li tkun preżenti f’dak l-
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Istat. Istat.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jiddisponi għall-possiblità tal-ħruġ tal-OIE li jkun jissupplementa l-OIE li jkun 
ġie trażmess qabel (Artikolu 7(1)). Jikkjarifika wkoll il-fatt li, jekk kemm-il darba l-awtorità 
emittenti tkun preżenti fl-eżekuzzjoni tal-miżura ta’ investigazzjoni fl-Istat ta’ eżekuzzjoni, 
tista’, matul din l-eżekuzzjoni, tindirizza l-OIE li jissupplementa l-OIE ta’ qabel direttament 
lill-awtorità ta’ eżekuzzjoni. Għalhekk ma huwiex neċessarju li l-OIE l-ġdid jinħareġ fl-Istat 
emittenti u lanqas ma huwa neċessarju f'dan il-każ li jkun trażmess l-OIE permezz tal-
awtoritajiet ċentrali fejn ikunu jeżistu skont it-termini tal-Artikolu 6(2).

Emenda 30

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri Emenda

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tirrikonoxxi OIE, trażmess f'konformità 
mal-Artikolu 6, mingħajr il-ħtieġa ta' 
kwalunkwe formalità ulterjuri, u għandha 
minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tiegħu bl-istess mod u skont l-
istess modalitajiet bħal meta l-miżura 
investigattiva in kwistjoni tkun ġiet ordnata 
minn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, 
dment li dik l-awtorità ma tiddeċidix li 
tinvoka waħda mir-raġunijiet għan-nuqqas 
ta' rikonoxximent jew għan-nuqqas ta' 
eżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 10 jew 
waħda mir-raġunijiet għal posponiment 
previsti fl-Artikolu 14.

1. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tirrikonoxxi OIE, trażmess f'konformità 
mal-Artikolu 6, mingħajr il-ħtieġa ta' 
kwalunkwe formalità ulterjuri, u għandha 
minnufih tieħu l-miżuri meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tiegħu bl-istess mod u skont l-
istess modalitajiet bħal meta l-miżura 
investigattiva in kwistjoni tkun ġiet ordnata 
minn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, ħlief 
fejn dik l-awtorità ma tiddeċidix li tinvoka 
waħda mir-raġunijiet għan-nuqqas ta' 
rikonoxximent jew għan-nuqqas ta' 
eżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 10 jew 
waħda mir-raġunijiet għal posponiment 
previsti fl-Artikolu 14.

Or. pt
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Emenda 31

Abbozz ta' Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Grupp ta' Stati Membri 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 sa dak il-punt li fih l-
awtoritajiet magħżulin tal-Istat emittenti 
jkunu jistgħu jassistu fl-eżekuzzjoni tal-
miżuri ta’ investigazzjoni msemmijin fl-
OIE f’xi każ nazzjonali jixtiebah. 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 u ma jkunx ta’ ħsara għall-
interessi essenzjali tas-sigurtà nazzjonali.

Or. pt

Emenda 32

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

3a. L-awtoritajiet tal-Istat emittenti 
preżenti fl-Istat ta’ eżekuzzjoni jkunu 
vinkolati mid-Dritt tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni matul l-eżekuzzjoni tal-OIE.
L-Istat emittenti ma jkollux setgħat ta’ 
eżekuzzjoni tal-liġi fit-territorju tal-Istat 
tal-eżekuzzjoni.

Or. pt
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Emenda 33

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

3b. L-awtorità emittenti u dik ta' 
eżekuzzjoni jikkonsultaw lil xulxin, 
permezz ta' kwalunkwe mezz xieraq, bil-
ħsieb li jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' dan 
l-Artikolu.

Or. pt

Emenda 34

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri 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 
ma hijiex ammissibbli f’każ nazzjonali 
jixtiebah, jew

Or. pt

Emenda 35

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(-aa) l-eżekuzzjoni tal-istess tkun tikser il-
prinċipju ne bis in idem;

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

O primeiro refere-se ao respeito pelo princípio ne bis in idem - O princípio ne bis in idem ou 
a proibição da dupla penalização significa que ninguém deverá ser demandado ou julgado 
duas vezes pelos mesmos factos e pela mesma conduta punível. É estabelecido como um 
direito individual nos instrumentos jurídicos internacionais referentes aos direitos humanos, 
como o sétimo protocolo da Convenção para a protecção dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais (artigo 4º) e a Carta dos direitos fundamentais da União Europeia 
(artigo 50º), e é reconhecido em todos os ordenamentos jurídicos baseados no conceito do 
respeito e protecção das liberdades fundamentais. O princípio ne bis in idem assume uma 
importância especial numa altura em que a criminalidade transfronteiriça está em expansão, 
e os problemas de jurisdição em matéria de procedimento penal se tornam cada vez mais 
complexos.

Emenda 36

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(-ab) l-OIE tkun dwar fatti li ma 
jikkostitwixxux reat jew delitt skont id-
Dritt nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-tieni kriterju: fejn l-OIE tkun dwar fatti li ma jikkostitwixxux reat jew delitt skont id-Dritt 
nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

Emenda 37

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(-ac) l-OIE tkun dwar reati li:
(i) skont id-Dritt tal-Istat ta’ eżekuzzjoni 
jitqiesu bħala kommessi fis-sħiħ jew 
f'parti kbira jew essenzjali fit-territorju 
tiegħu, jew f'lok ekwivalenti għat-
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territorju tiegħu;
(ii) jkunu ġew kommessi barra mit-
territorju tal-Istat emittenti, u d-Dritt tal-
Istat ta’ eżekuzzjoni ma jkunx jippermetti 
li jittieħdu proċedimenti legali kontra tali 
reati meta jkunu ġew kommessi barra mit-
territorju tal-Istat;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

O terceiro motivo: (i) se a DEI for referente a ilícitos penais que, ao abrigo do direito interno 
do Estado de execução sejam considerados como tendo sido cometidos, no todo, na sua maior 
parte ou no essencial, no seu território ou em local equivalente. Obviamente que, neste caso, 
o Estado de execução reclamará para si a competência exclusiva para instauração de um 
processo e das investigações a realizar nesse âmbito. (ii) tenham sido cometidos fora do 
território do Estado de emissão, e o direito interno do Estado de execução não permitir que 
sejam instauradas acções judiciais para esse tipo de infracções quando cometidas fora do 
território desse Estado;

Emenda 38

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(a) ikun hemm xi immunità jew privileġġ 
skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li 
permezz tagħha ma jkunx possibbli li l-
OIE jiġi eżegwit;

(a) ikun hemm xi immunità jew privileġġ 
skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li 
permezz tagħha ma jkunx possibbli li l-
OIE jiġi eżegwit; fejn awtorità fl-Istat ta’ 
eżekuzzjoni jkollha s-setgħa tneħħi l-
immunità jew il-privileġġ, l-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni tista’ titlob li din is-setgħa 
titħaddem minnufih; fejn awtorità fi Stat 
ieħor jew f’organizzazzjoni 
internazzjonali jkollha s-setgħa tneħħi l-
immunità jew il-privileġġ, l-awtorità 
emittenti titlob li din is-setgħa titħaddem 
minnufih;

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Ir-raba’ kriterju jirreferi għal immunità jew privileġġ eżistenti skont id-Dritt tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni. Huwa mifhum li, fejn hemm probabilità li l-immunità jew il-privileġġ jistgħu 
jitneħħew fi żmien raġonevoli, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni tista’ tiddeċiedi, minflok, li 
tipposponi l-eżekuzzjoni skont it-termini tal-Artikolu 14.

Emenda 39

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(aa) fejn hemm regoli li jiddeterminaw 
jew jillimitaw il-libertà tal-istampa jew il-
libertà tal-espressjoni f’mezzi oħrajn tax-
xandir, li jkunu jipprevjenu lill-OIE milli 
tkun eżegwita;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-ħames kriterju jirreferi għall-eżistenza ta’ regoli marbutin mal-libertà tal-istampa jew mal-
libertà tal-espressjoni f'mezzi oħrajn tax-xandir, li jfisser li l-OIE ma tkunx tista’ tiġi 
eżegwita.

Emenda 40

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(ba) ikun hemm prova ċara u objettiva ta’ 
ksur ta’ jedd fundamentali kif hemm 
delineat fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali jew fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
jew meta tkun qed tiġi attwata miżura li 
tkun f'kontradizzjoni ċara mal-prinċipji 
kostituzzjonali nazzjonali fundamentali 
fir-rigward ta' proċedimenti kriminali;
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sitt kriterju għar-rifjut għandu x’jaqsam mal-ksur tal-jeddijiet fundamentali kkonsagrati fl-
istrumenti internazzjonali ewlenin bħalma huma l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea jew il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll in-non-
ottemperanza mal-prinċipji kostituzzjonali nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mal-
proċedimenti kriminali.

Emenda 41

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(bb) il-miżura ma tkunx ġiet ivvalidata 
minn imħallef f’każ fejn, fl-Istat emittenti, 
il-miżura ma tkunx inħarġet minn 
imħallef, għad li dar-rekwiżit ikun jeżisti 
fl-Istat ta' eżekuzzjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-tmien kriterju għar-rifjut għandu x’jaqsam mal-każ fejn il-miżura investigattiva ma tkunx 
għadha ġiet ivvalidata minn awtorità ġudizzjarja, jiġifieri mħallef, fejn dan ikun rikjest fl-Istat 
ta’ eżekuzzjoni, jiġifieri skont it-tradizzjonijiet kostituzzjonali tiegħu.

Emenda 42

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(d) l-OIE jkun inħareġ fi proċedimenti 
msemmija fl-Artikolu 4(b) u (c) u l-miżura 
ma tkunx awtorizzata f'każ nazzjonali 
simili.

(d) l-OIE jkun inħareġ fi proċedimenti 
msemmija fl-Artikolu 4(b) u (c) u l-miżura 
ma tkunx awtorizzata mid-Dritt tal-Istat 
ta’ eżekuzzjoni f'każ nazzjonali simili.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

L-għaxar kriterju għal rifjut għandu x’jaqsam mal-fatt li l-OIE tista’ tintuża għall-ksib ta’ 
prova mhux biss fi proċedimenti kriminali imma wkoll f’xi tipi ta’ proċedimenti 
amministrattivi li jkollhom dimensjoni kriminali (Artikolu 4). Huwa irraġonevoli li tkun 
ikkombinata din l-applikazzjoni għall-proċedimenti kriminali ma’ twessigħ għall-miżuri 
investigattivi kollha. F’dan is-sens, l-Istat ta’ eżekuzzjoni jrid jitħallielu xi spazju għal 
manuvrar. Għaldaqstant, il-fatt li l-OIE jinħareġ mhux fil-qafas tal-proċedimenti kriminali 
imma f'dak tal-proċedimenti amministrattivi jissemma bħala kriterju possibbli għal rifjut.

Emenda 43

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

1a. Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ 
reati marbutin mat-taxxa, dazji jew 
kambju, jista’ jkun hemm rifjut għar-
rikonoxximent jew attwazzjoni abbażi tal-
fatt li d-Dritt tal-Istat tal-eżekuzzjoni ma 
jkunx jimponi l-istess għamla ta' taxxa, 
sisa, dazju jew taxxa fuq il-kambju kif, 
bil-kontra, ikun il-każ fl-Istat emittenti.

Or. pt

Emenda 44

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

1b. Fejn l-OIE tkun inkompleta jew tkun 
kjarament ġiet kompletata inkorrettament 
u wkoll fil-każijiet li hemm riferiment 
għalihom fil-paragrafu 1(b) u (c), qabel 
ma jiġi deċiż li OIE ma jiġix rikonoxxut 
jew attwat, kompletament jew inkella 
parzjalment, l-awtorità ta’ eżekuzzjoni 
tikkonsulta lill-awtorità emittenti, bi 
kwalunkwe mezz xieraq, u, fejn ikun 
xieraq, titlobha tipprovdi kwalunkwe 



PR\889747MT.doc 35/41 PE478.493v02-00

MT

informazzjoni meħtieġa mingħajr 
dewmien.

Or. pt

Emenda 45

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri 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 
f'bona fidi, jista' jkollhom rimedju legali 
kontra r-rikonoxximent u l-attwazzjoni 
tal-OIE, bl-iskop li jiddefendu interessi 
leġittimi, quddiem qorti fl-Istat tal-
eżekuzzjoni.

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

3. Fejn il-jedd għar-rimedju legali jkun 
eżerċitat skont it-termini tal-paragrafu 1, 
l-awtorità ġudizzjarja tkun informata 
b’dan il-fatt u bil-kriterji tar-rimedju 
legali ħalli teżerċita l-jeddijiet proċedurali 
tagħha.
4. 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 xierqa għall-garanzija tal-eżerċizzju 
effettiv tal-jedd għar-rimedju legali u l-
jedd għall-azzjoni skont ma jippreskrivu l-
paragrafi ta’ qabel.
5. L-Istat ta’ eżekuzzjoni jissospendi t-
trasferiment tal-prova miksub fl-
eżekuzzjoni tal-OIE sakemm idum 
pendenti l-eżitu ta’ rimedju legali.
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Or. pt

Emenda 46

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

(a) l-eżekuzzjoni tiegħu tista' tkun ta' 
preġudizzju għal investigazzjoni kriminali 
jew għall-prosekuzzjoni pendenti, sa meta 
l-Istat ta' eżekuzzjoni jikkunsidra li jkun 
raġonevoli; jew

(a) il-prova miksuba għandu mnejn tkun 
ukoll relevanti għal investigazzjonijiet 
kriminali jew prosekuzzjonijiet li jkunu 
għaddejjin jew tippreġudika tali 
investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet, 
sa meta l-Istat ta' eżekuzzjoni jikkunsidra li 
jkun raġonevoli; jew

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14 jirreferi għall-posponiment tar-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ OIE. Tali 
posponiment ikun possibbli jekk l-eżekuzzjoni tal-OIE tkun tippreġudika investigazzjoni 
kriminali jew prosekuzzjoni li tkun għaddejja jew jekk il-prova kkonċernata tkun ġa qed 
tintuża fi proċedimenti kriminali oħrajn. Jiġi nnotat li l-posponiment għandu jkun kemm jista’ 
jkun possibbli qasir, kif indikat fil-paragrafu 2 tal-istess Artikolu.

Emenda 47

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

1a. Fejn l-oġġetti, dokumenti jew data 
kkonċernata tkun ġa relevanti għal 
proċedimenti oħrajn, l-awtorità ta’ 
eżekuzzjoni tista’, fuq talba espliċita u 
wara konsultazzjonijiet 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-
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awtoritajiet kompetenti.

Or. pt

Emenda 48

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

Meta jkunu preżenti fit-territorju tal-Istat 
ta' eżekuzzjoni fil-qafas tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva, l-uffiċjali mill-Istat 
emittenti għandhom jitqiesu bħala uffiċjali 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni fir-rigward ta' reati 
mwettqin kontrihom jew minnhom.

Meta, fil-kwadru tal-applikazzjoni ta’ din 
id-Direttiva, l-uffiċjali mill-Istat emittenti 
jkunu preżenti fit-territorju tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni, dawn jitqiesu bħala uffiċjali 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni fir-rigward ta' reati 
mwettqin kontrihom jew minnhom.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta sitwazzjonijiet li fihom uffiċjali tal-Istat emittenti jistgħu jkunu preżenti fl-Istat 
ta’ eżekuzzjoni matul eżekuzzjoni ta’ OIE. L-Artikolu 8(3) jiddisponi għall-possibilità 
espliċita ta' tali preżenza, li tista' sseħħ ukoll ngħidu aħna waqt li jkunu għaddejjin 
operazzjonijiet undercover jew kunsinni kkontrollati. Ir-regoli dwar ir-responsabilità ċivili u 
kriminali għalhekk huma neċessarji. L-Artikolu 16 għalhekk jitratta mal-kommissjoni ta’ reati 
kontra dawn l-uffiċjali tal-Istat emittenti, jew minnhom stess, u jiddisponi għall-assimilazzjoni 
tagħhom ma’ uffiċjali tal-Istat ta’ eżekuzzjoni.

Emenda 49

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

2a. L-Istat emittenti li l-uffiċjali tiegħu 
jkunu kkawżaw ħsara lil kwalunkwe 
persuna fit-territorju tal-Istat ta’ 
eżekuzzjoni jrodd lura bis-sħiħ lil dan tal-
aħħar kwalunkwe somma li jkun ħallas 
lill-vittmi jew lill-persuni intitolati 
f'isimhom.
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Ġustifikazzjoni

O objectivo deste artigo é o de estabelecer disposições que permitam dar provimento a 
acções de indemnização que possam ser intentadas na sequência de operações realizadas por 
funcionários ou agentes de um Estado-Membro, no território de outro Estado-Membro. No 
entanto, o Estado-Membro em cujo território tenham sido causados os danos é obrigado, 
primeiramente, a reparar os danos da mesma forma em que o faria se eles tivessem sido 
causados pelos seus próprios funcionários ou agentes. Nesse caso, o outro Estado-Membro 
deve reembolsar integralmente qualquer indemnização que tenha sido paga.

Emenda 50

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

Kunfidenzjalità Kunfidenzjalità u l-ipproċessar tad-data 
personali

Or. pt

Emenda 51

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

2a. L-awtorità emittenti, skont ma jingħad 
fid-Dritt nazzjonali tagħha u sakemm ma 
jkunx indikat mod ieħor mill-awtorità ta' 
eżekuzzjoni, iżżomm kunfidenzjali 
kwalunkwe prova jew informazzjoni 
pprovduta mill-awtorità ta' eżekuzzjoni, 
ħlief fejn l-iżvelar tagħha jkun meħtieġ 
għall-investigazzjonijiet jew il-
proċedimenti deskritti fl-OIE.

Or. pt
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Emenda 52

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri 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 f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ każ pendenti, 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.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jorbot mas-sitwazzjoni fejn l-awtorità emittenti titlob il-preżenza fl-Istat 
emittenti ta’ persuna detenuta fl-Istat ta’ eżekuzzjoni. Dan il-metodu ta’ trasferiment ġie 
inkluż f’din id-Direttiva ħalli ngħidu aħna jkun żgurat li l-persuna tkun disponibbli għal 
smigħ fl-Istat emittenti u li l-eżekuzzjoni sussegwenti ta’ miżura investigazzjoni tkun possibbli.

Emenda 53

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

Test propost mill-grupp ta' Stati Membri Emenda

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

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

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-smigħ bit-telekonferenza huma mod ieħor li jista’ jkun tassew utli meta l-provi jridu 
jittieħdu mix-xhieda jew periti.  Dan l-Artikolu għalhekk jiddisponi li l-OIE tista’ tinħareġ 
għall-ksib ta’ smigħ b'konferenza telefonika fejn persuna li tkun se tinstema' bħala xhud jew 
perit mill-awtoritajiet ġudizzjarji ta' Stat Membru tkun preżenti fi Stat Membru ieħor.
Jiddelinea l-arranġamenti li għandhom japplikaw f’dak li għandu x’jaqsam mar-rikjesti 
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marbutin mas-smigħ b’konferenzi tat-telefon. Il-paragarfu 2 jiddisponi għal żewġ kriterji 
ulterjuri għar-rifjut oltre dawk iddelineati fl-Artikolu 10(1).

Emenda 54

Abbozz ta' direttiva
Artikolu 25

Text proposed by the group of Member 
States

Amendment

1. L-OIE jista' jinħareġ sabiex isir 
monitoraġġ, matul perijodu speċifikat, tal-
operazzjonijiet bankarji li jkunu qegħdin 
jitwettqu permezz ta' kont wieħed jew aktar 
speċifikati fih.

1. L-OIE jista' jinħareġ sabiex isir 
monitoraġġ, matul perijodu speċifikat, tal-
operazzjonijiet bankarji li jkunu qegħdin 
jitwettqu permezz ta' kont wieħed jew aktar 
speċifikati fih.

2. Kull Stat Membru għandu, taħt il-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu, jieħu 
l-miżuri meħtieġa li jkunu jippermettuh 
jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1.

2. Kull Stat Membru għandu, taħt il-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu, jieħu 
l-miżuri meħtieġa li jkunu jippermettuh 
jipprovdi l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 fil-kuntest tal-monitoraġġ ta’ 
operazzjoni bankarja.

3. L-Istat emittenti għandu jindika fl-OIE 
għaliex jikkunsidra l-informazzjoni mitluba 
rilevanti għall-fini tal-investigazzjoni tar-
reat.

3. L-Istat emittenti għandu jindika fl-OIE 
għaliex jikkunsidra l-informazzjoni mitluba 
rilevanti għall-fini tal-investigazzjoni tar-
reat.

4. Id-dettalji prattiċi rigward il-monitoraġġ 
għandhom ikunu maqbula bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti u 
dak ta' eżekuzzjoni.

4. Id-dettalji prattiċi rigward il-monitoraġġ 
għandhom ikunu maqbula bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat emittenti u 
dak ta' eżekuzzjoni.

4a. L-awtorità emittenti u dik ta' 
eżekuzzjoni għandha tiżgura l-privatezza 
u l-kunfidenzjalità tad-dettalji bankarji 
miksuba f'kuntesti li mhumiex relatati 
mal-investigazzjoni, jiġifieri ma 
tirrilaxxax din l-informazzjoni lill-partijiet 
terzi u lanqas ma tużaha għal skopijiet 
oħra minbarra dawk li ġġustifikaw it-
talba. 



PR\889747MT.doc 41/41 PE478.493v02-00

MT

Or. pt

NOTA SPJEGATTIVA

Minħabba fl-instabilità tal-kooperazzjoni ġudizzjarja tradizzjonali fil-kuntest Ewropew ta’ 
bħalissa, il-pass ’il quddiem li l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva tkun tirrappreżenta huwa 
indubbjament fattur pożittiv, li għandu jgħin b’mod ċar fil-konsolidazzjoni tal-bini ta’ Spazju 
Kriminali Ewropew. Tikkristallizza t-tensjoni f’termini ta’ progress bit-trasferiment tas-
sovranità, f’isem is-sigurtà u l-protezzjoni tal-jeddijiet fundamentali.

L-isfida f’termini ta’ integrazzjoni kriminali Ewropea għalhekk hi li jkun żgurat ir-rispett 
għall-jeddijiet fundamentali u li dawn li jiġu ggarantiti. Huwa siewi li l-preambolu għall-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali espressament jirreferi għaż-żona ta' ‘libertà, sigurtà u ġustizzja’, 
aktar u aktar fid-dawl tan-natura partikolarment sensibbli tiegħu f’termini ta’ jeddijiet u 
libertajiet fundamentali. Ma hemm l-ebda bżonn li jiġi sottolinjat li din il-garanzija trid tkun 
‘reali’ u mhux ‘formali’. L-iżvilupp maħsub u meqjus bir-reqqa tal-Ispazju Kriminali 
Ewropew għalhekk jirrikjedi kontroll ġudizzjarju tar-rispett għall-jeddijiet fundamentali fl-
Unjoni.

L-importanza tal-Ispazju Penali Ewropew issa huwa evidenti bħala prijorità għall-
integrazzjoni Ewropea, minħabba fil-liberazzjoni bil-mod il-mod tal-mekkaniżmi ta’ 
kooperazzjoni tradizzjonali. Wara li ppromwoviet il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u 
ġudizzjarja bħala miżura li biha tiġi kumpensata t-tneħħija tal-fruntieri interni, l-Unjoni 
Ewropea issa miexja lil hinn minn din il-kooperazzjoni bejn l-istati ħalli bil-mod tibni spazju 
penali omoġenju.

Dan il-progress irid ikun imsejjes fuq il-prinċipji li ġejjin: ir-rikonoxximent reċiproku, il-
koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet, il-protezzjoni tal-jeddijiet fundamentali fil-każijiet 
kriminali, ħalli b’hekk ikun hemm ottemperanza mal-miżuri definiti fl-Artikolu 82 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ir-rabta komplimentari bejn ir-rikonoxximent 
reċiproku u l-armonizzazzjoni b’hekk hija affermata għal darba oħra, filwaqt li jiġi sottolinjat 
il-fatt li r-rikonoxximent reċiproku ma jistax jinkiseb jekk ma jkunx hemm l-armonizzazzjoni.

Ma hemm l-ebda ħtieġa li jkun indikat li wieħed mill-objettivi tal-proċess ta’ integrazzjoni 
Ewropea huwa preċiżament li jkun promoss il-moviment liberu tal-persuni, mingħajr ma 
jonqos li jiggarantilhom is-sigurtà tagħhom, billi joħloq spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja.


