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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar l-Aāenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liāi u t-
Taħriā (Europol) u li tħassar id-
DeëiŜjonijiet 2009/371/ĀAI u 
2005/681/ĀAI 

dwar l-istabbiliment tal-Aāenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Liāi (Europol) u li tħassar id-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur jifhem li mhix applikabbli l-fuŜjoni bejn l-Europol-Cepol. Għalkemm it-tnejn 
jinsabu fil-qasam tal-pulizija, huma għandhom għanijiet u kompiti differenti ħafna fil-
kooperazzjoni fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u āustizzja tal-Unjoni Ewropea.  Din l-ispjegazzjoni 
tapplika għall-emendi kollha minn hawn 'il quddiem li jħassru t-test. 
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Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-Artikolu 88 tat-Trattat jipprevedi li l-
Europol ikun irregolat b'regolament li 
għandu jiāi adottat skont il-proëedura 
leāiŜlattiva ordinarja. Dan jirrikjedi wkoll 
l-istabbiliment ta' proëeduri għall-iskrutinju 
tal-attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew, flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali. Għaldaqstant, huwa neëessarju 
li d-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI tinbidel 
b'regolament li jistipula r-regoli dwar l-
iskrutinju parlamentari. 

(2) L-Artikolu 88 tat-Trattat jipprevedi li l-
Europol ikun irregolat b'regolament li 
għandu jiāi adottat skont il-proëedura 
leāiŜlattiva ordinarja. Dan jirrikjedi wkoll 
l-istabbiliment ta' proëeduri għall-iskrutinju 
tal-attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew, flimkien mal-parlamenti 
nazzjonali skont l-Artikolu 12(c) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-
rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea, sabiex jittejbu l-leāittimità 
demokratika u r-responsabbiltà tal-
Europol u ë-ëittadini Ewropej. 
Għaldaqstant, huwa neëessarju li d-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI tinbidel 
b'regolament li jistipula r-regoli dwar l-
iskrutinju parlamentari. 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiāu enfasizzati l-għanijiet speëifiëi tal-iskrutinju parlamentari tal-Europol. 
L-Artikolu 12 tat-TUE jirreferi għall-kontribut attiv tal-parlamenti nazzjonali għall-
funzjonament tajjeb tal-Unjoni u l-Protokoll (Nru 1) u l-Artikolu 9 tiegħu jistipulaw li l-
parlamenti nazzjonali flimkien mal-Parlament Ewropew huma responsabbli għall-
organizzazzjoni u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni interparlamentari fl-Unjoni. IŜ-Ŝewā Artikoli 
jeħtieā li jissemmew, peress li jikkostitwixxu liāi Primarja tal-UE li tikkonëerna l-kooperazjoni 



 

 
 PE529.533/ 3 

 MT 

interparlamentari. 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Kulleāā tal-Pulizija Ewropew 
('CEPOL') āie stabbilit skont id-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI sabiex jiffaëilita 
l-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija 
nazzjonali billi jorganizza u jikkoordina 
attivitajiet ta' taħriā b'dimensjoni ta' 
ħidma tal-pulizija Ewropea. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-"Programm ta' Stokkolma - Ewropa 
miftuħa u sikura għas-servizz u l-
protezzjoni taë-ëittadini"30 jitlob li l-
Europol jevolvi u jsir ëentru"għall-
iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liāi tal-Istati 
Membri, fornitur ta' servizzi u pjattaforma 
għas-servizzi tal-infurzar tal-liāi". AbbaŜi 
ta' valutazzjoni tal-funzjonament tal-
Europol, huwa meħtieā tisħiħ ulterjuri tal-
effikaëja operazzjonali tiegħu sabiex 
jintlaħaq dan l-għan. Il-Programm ta' 
Stokkolma jistipula wkoll il-mira li 
tinħoloq kultura Ewropea āenwina tal-
infurzar tal-liāi billi jiāu stabbiliti skemi 
ta' taħriā u programmi ta' skambju 
Ewropej għall-professjonisti tal-infurzar 
tal-liāi rilevanti kollha fil-livell nazzjonali 
u tal-Unjoni. 

(4) Il-"Programm ta' Stokkolma - Ewropa 
miftuħa u sikura għas-servizz u l-
protezzjoni taë-ëittadini"30 jitlob li l-
Europol jevolvi u jsir ëentru" għall-
iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liāi tal-Istati 
Membri, fornitur ta' servizzi u pjattaforma 
għas-servizzi tal-infurzar tal-liāi". AbbaŜi 
ta' valutazzjoni tal-funzjonament tal-
Europol, huwa meħtieā tisħiħ ulterjuri tal-
effikaëja operazzjonali tiegħu sabiex 
jintlaħaq dan l-għan. 
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30ĀU C 115, 4.5.2010, p. 1. 30ĀU C 115, 4.5.2010, p. 1. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Netwerks kriminali u terroristiëi fuq 
skala kbira huma ta' theddida sinifikanti 
għas-sigurtà interna tal-Unjoni u għas-
sigurtà u l-għajxien taë-ëittadini tagħha. Il-
valutazzjonijiet disponibbli tat-theddidiet 
juru li l-gruppi kriminali qed isiru dejjem 
aktar polikriminali u transfruntieri fl-
attivitajiet tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali tal-infurzar tal-liāi għalhekk 
għandhom bŜonn jikkooperaw dejjem iŜjed 
mill-qrib mal-kontropartijiet tagħhom fi 
Stati Membri oħra. F'dan il-kuntest, huwa 
meħtieā li l-Europol jiāi mgħammar biex 
jappoāāja aktar lill-Istati Membri fil-
prevenzjoni, l-analiŜi u l-investigazzjonijiet 
tal-kriminalità madwar l-Unjoni kollha. 
Dan āie kkonfermat ukoll mill-
evalwazzjonijiet tad-
DeëiŜjonijiet 2009/371/ĀAI u 
2005/681/ĀAI. 

(5) Netwerks kriminali u terroristiëi fuq 
skala kbira huma ta' theddida sinifikanti 
għas-sigurtà interna tal-Unjoni u għas-
sigurtà u l-għajxien taë-ëittadini tagħha. Il-
valutazzjonijiet disponibbli tat-theddidiet 
juru li l-gruppi kriminali qed isiru dejjem 
aktar polikriminali u transfruntieri fl-
attivitajiet tagħhom. L-awtoritajiet 
nazzjonali tal-infurzar tal-liāi għalhekk 
għandhom bŜonn jikkooperaw dejjem iŜjed 
mill-qrib mal-kontropartijiet tagħhom fi 
Stati Membri oħra. F'dan il-kuntest, huwa 
meħtieā li l-Europol jiāi mgħammar biex 
jappoāāja aktar lill-Istati Membri fil-
prevenzjoni, l-analiŜi u l-investigazzjonijiet 
tal-kriminalità madwar l-Unjoni kollha. 
Dan āie kkonfermat ukoll fl-evalwazzjoni 
tad-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-CEPOL, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-CEPOL. 
 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Fid-dawl tar-rabtiet bejn il-kompiti tal- imħassar 
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Europol u s-CEPOL, l-integrazzjoni u r-
razzjonalizzazzjoni tal-funzjonijiet taŜ-
Ŝewā aāenziji jsaħħu l-effettività tal-
attività operazzjonali, ir-rilevanza tat-
taħriā u l-effiëjenza tal-kooperazzjoni tal-
pulizija fl-Unjoni. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-CEPOL, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-CEPOL. 
 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Id-DeëiŜjonijiet 2009/371/ĀAI u 
2005/681/ĀAI għandhom għalhekk 
jitħassru u jiāu ssostitwiti b'dan ir-
Regolament, li jislet fuq it-tagħlimiet 
miksuba mill-implimentazzjoni taŜ-Ŝewā 
DeëiŜjonijiet. L-Europol kif stabbilit b'dan 
ir-regolament għandu jissostitwixxi u 
jassumi l-funzjonijiet tal-Europol u s-
CEPOL kif stabbiliti miŜ-Ŝewā 
DeëiŜjonijiet imħassra. 

(7) Id-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI għandha 
għalhekk titħassar u tiāi sostitwita b'dan 
ir-Regolament, li jislet fuq it-tagħlimiet 
miksuba mill-implimentazzjoni ta' dik id-
DeëiŜjoni. āenzija Europol kif stabbilita 
b'dan ir-regolament għandha 
tissosstitwixxi u tassumi l-funzjonijiet tal-
Europol maħluqa permezz tad-DeëiŜjoni 
mħassra. 

Āustifikazzjoni 
Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Peress li l-kriminalità ħafna drabi 
sseħħ bejn il-fruntieri interni, l-Europol 
għandu jgħin u jsaħħaħ l-azzjonijiet tal-
Istati Membri u l-kooperazzjoni tagħhom 
fil-prevenzjoni u l-ālieda kontra l-
kriminalità serja li tolqot Ŝewā Stati 
Membri jew aktar. Peress li t-terroriŜmu 

(8) L-Europol għandu jgħin u jsaħħaħ l-
azzjonijiet tal-Istati Membri u l-
kooperazzjoni tagħhom fil-prevenzjoni u l-
ālieda kontra l-kriminalità serja li tolqot 
Ŝewā Stati Membri jew aktar. Peress li t-
terroriŜmu jippreŜenta theddida għas-
sigurtà tal-Unjoni, l-Europol għandu jgħin 
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huwa wieħed mit-theddidiet l-aktar 
importanti għas-sigurtà tal-Unjoni, l-
Europol għandu jgħin lill-Istati Membri 
jaffrontaw l-isfidi komuni f'dan ir-rigward. 
Bħala l-aāenzija tal-UE għall-infurzar tal-
liāi, l-Europol għandu jappoāāja u saħħaħ 
ukoll l-azzjonijiet u l-kooperazzjoni fl-
indirizzar tal-forom ta' kriminalità li 
jaffettwaw l-interessi tal-UE. Għandu 
wkoll joffri appoāā fil-prevenzjoni u l-
ālieda kontra reati kriminali relatati li 
jitwettqu sabiex jinkisbu l-mezzi, jiāu 
ffaëilitati, jitwettqu jew tiāi Ŝgurata l-
impunità ta' atti li fir-rigward tagħhom 
huwa kompetenti l-Europol. 

lill-Istati Membri jaffrontaw l-isfidi 
komuni f'dan ir-rigward. Bħala l-aāenzija 
tal-UE għall-infurzar tal-liāi, l-Europol 
għandu jappoāāja u saħħaħ ukoll l-
azzjonijiet u l-kooperazzjoni fl-indirizzar 
tal-forom ta' kriminalità li jaffettwaw l-
interessi tal-UE. Għandu wkoll joffri 
appoāā fil-prevenzjoni u l-ālieda kontra 
reati kriminali relatati li jitwettqu sabiex 
jinkisbu l-mezzi, jiāu ffaëilitati, jitwettqu 
jew tiāi Ŝgurata l-impunità ta' atti li fir-
rigward tagħhom huwa kompetenti l-
Europol. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-Europol għandu jiŜgura taħriā ta' 
kwalità aħjar, koerenti u konsistenti għal 
uffiëjali tal-infurzar tal-liāi fil-gradi 
kollha fi ħdan qafas ëar skont bŜonnijiet 
identifikati ta' taħriā. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 
 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Europol għandu jkun jista' jitlob lill-
Istati Membri jiftħu, iwettqu jew 
jikkoordinaw investigazzjonijiet kriminali 
f'kaŜijiet speëifiëi meta l-kooperazzjoni 
transfruntiera tkun ta' valur miŜjud. L-
Europol għandu jinforma lill-Eurojust 

(10) L-Europol għandu jkun jista' jitlob lill-
Istati Membri jiftħu, iwettqu jew 
jikkoordinaw investigazzjonijiet kriminali 
f'kaŜijiet speëifiëi meta l-kooperazzjoni 
transfruntiera tkun ta' valur miŜjud. L-
Europol għandu jinforma lill-Eurojust 
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b'dawn it-talbiet. b'dawn it-talbiet. L-Europol għandu 
jiāāustifika t-talba. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) L-Europol għandu jŜomm ir-
rekords tal-parteëipazzjoni f'attivitajiet ta' 
timijiet konāunti ta' investigazzjoni, li 
jieħdu ħsieb il-ālieda kontra l-kriminalità 
li taqa' taħt il-kompetentza tiegħu. 

 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 10b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) Kull meta tkun āiet stabilita 
kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Istati 
Membri dwar investigazzjoni speëifika, 
għandhom jitfasslu dispoŜizzjonijiet ëari 
bejn l-Europol u dawk l-Istati Membri 
involuti, b'dettalji tal-kompiti speëifiëi li 
għandhom jitwettqu, il-livell ta' 
parteëipazzjoni fil-proëeduri investigattivi 
jew āudizzjarji tal-Istati Membri, u l-
kondiviŜjoni tar-responsabbiltajiet u l-liāi 
applikabbli għall-finijiet tas-sorveljanza 
āudizzjarja. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tiŜdied l-effettività tal-Europol 
bħala ëentru għall-iskambju tal-
informazzjoni fl-Unjoni, għandhom jiāu 

(11) Biex tiŜdied l-effettività tal-Europol 
bħala ëentru għall-iskambju tal-
informazzjoni fl-Unjoni, għandhom jiāu 
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stipulati obbligi ëari għall-Istati Membri 
biex jipprovdu lill-Europol bid-dejta 
neëessarja biex ikun jista' jissodisfa l-
għanijiet tiegħu. Meta jimplimentaw dawn 
l-obbligi, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari li jipprovdu dejta 
rilevanti għall-ālieda kontra kriminalità 
meqjusa bħala strateāika u ta' prijorità 
operazzjonali fl-istrumenti ta' politika 
rileventi tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jipprovdu lill-Europol 
b'kopja tal-iskambji bilaterali u 
multilaterali ta' informazzjoni ma' Stati 
Membri oħra dwar kriminalità li taqa' taħt 
l-għanijiet tal-Europol. Fl-istess ħin, l-
Europol għandu jŜid il-livell tal-appoāā 
tiegħu lill-Istati Membri, sabiex jitjiebu l-
kooperazzjoni reëiproka u l-kondiviŜjoni 
tal-informazzjoni. L-Europol għandu 
jissottometti rapport annwali lill-
istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni u lill-
Parlamenti nazzjonali dwar sa liema punt l-
Istati Membri individwali jipprovdulu 
informazzjoni. 

stipulati obbligi ëari għall-Istati Membri 
biex jipprovdu lill-Europol bid-dejta 
neëessarja biex ikun jista' jissodisfa l-
għanijiet tiegħu. Meta jimplimentaw dawn 
l-obbligi, l-Istati Membri jridu jagħtu 
attenzjoni partikolari li jipprovdu biss id-
dejta rilevanti għall-ālieda kontra 
kriminalità meqjusa bħala strateāika u ta' 
prijorità operazzjonali fl-istrumenti ta' 
politika rileventi tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jipprovdu lill-
Europol b'kopja tal-iskambji bilaterali u 
multilaterali ta' informazzjoni ma' Stati 
Membri oħra dwar kriminalità li taqa' taħt 
l-għanijiet tal-Europol u fl-istess ħin 
jindikaw ukoll mil-liema sorsi toriāina d-
dejta. Fl-istess ħin, l-Europol għandu jŜid 
il-livell tal-appoāā tiegħu lill-Istati 
Membri, sabiex jitjiebu l-kooperazzjoni 
reëiproka u l-kondiviŜjoni tal-
informazzjoni. L-Europol irid jissottometti 
rapport annwali lill-istituzzjonijiet kollha 
tal-Unjoni u lill-parlamenti nazzjonali dwar 
sa liema punt l-Istati Membri individwali 
jipprovdulu informazzjoni. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex tkun Ŝgurata kooperazzjoni 
effikaëi bejn l-Europol u l-Istati Membri, 
għandha titwaqqaf unità nazzjonali f'kull 
Stat Membru. Għandha tkun il-
kollegament prinëipal bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-infurzar tal-liāi u l-istituti 
tat-taħriā u l-Europol. Sabiex ikun Ŝgurat 
skambju ta' informazzjoni effettiv u 
kontinwu bejn l-Europol u l-unitajiet 
nazzjonali u tkun iffaëilitata l-
kooperazzjoni bejniethom, kull unità 
nazzjonali għandha tissekonda mill-inqas 
uffiëjal ta' kollegament wieħed għall-
Europol. 

(12) Sabiex tkun Ŝgurata kooperazzjoni 
effikaëi bejn l-Europol u l-Istati Membri, 
għandha titwaqqaf unità nazzjonali f'kull 
Stat Membru. F'dan ir-Regolament 
għandu jiāi ppreservat ir-rwol tal-unità 
nazzjonali tal-Europol bħala gwardjan u 
difensur tal-interessi nazzjonali fl-
Aāenzija. nità nazzjonali għandha 
tinŜamm bħala punt ta' kuntatt bejn l-
Europol u l-awtoritajiet kompetenti, li 
tiggarantixxi b'dan il-mod rwol 
ëentralizzat u fl-istess waqt tkun 
koordinatur tal-kooperazzjoni kollha tal-
Istati Membri mal-Europol u permezz tal-
Europol, b'hekk tiŜgura risposta unitarja 
mill-Istat Membru għall-appelli tal-



 

 
 PE529.533/ 9 

 MT 

Europol. Sabiex ikun Ŝgurat skambju ta' 
informazzjoni effettiv u kontinwu bejn l-
Europol u l-unitajiet nazzjonali u tkun 
iffaëilitata l-kooperazzjoni bejniethom, kull 
unità nazzjonali għandha tissekonda mill-
inqas uffiëjal ta' kollegament wieħed għall-
Europol. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Biex jiāi Ŝgurat li t-taħriā tal-infurzar 
tal-liāi fil-livell tal-Unjoni jkun ta' kwalità 
għolja, koerenti u konsistenti, l-Europol 
għandu jaāixxi f'konformità mal-politika 
għat-taħriā dwar l-infurzar tal-liāi tal-
Unjoni. It-taħriā fil-livell tal-Unjoni 
għandu jkun disponibbli għal uffiëjali tal-
infurzar tal-liāi ta' kull grad. L-Europol 
għandu jiŜgura li t-taħriā jiāi evalwat u li 
l-konkluŜjonijiet mill-valutazzjonijiet tal-
ħtiāijiet tat-taħriā ikunu parti mill-
ippjanar ħalli titnaqqas d-duplikazzjoni. 
L-Europol għandu jippromwovi r-
rikonoxximent fl-Istati Membri tat-taħriā 
ipprovdut fil-livell tal-Unjoni. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikunu rrappreŜentati fuq il-Bord 
tal-Maniāment tal-Europol sabiex jagħmlu 
superviŜjoni ta' ħidmietu b'mod effikaëi. 
Sabiex jirriflettu l-mandat doppju tal-
aāenzija ādida, l-appoāā operazzjonali u 
t-taħriā dwar l-infurzar tal-liāi, il-membri 
sħaħ tal-Bord tal-Maniāment għandhom 
jinħatru abbaŜi tal-għarfien tagħhom tal-
kooperazzjoni fl-infurzar tal-liāi, filwaqt li 
l-membri supplenti għandhom jinħatru 
abbaŜi tal-għarfien tagħhom tat-taħriā 
tal-uffiëjali tal-infurzar tal-liāi. Il-membri 
supplenti għandhom jaāixxu bħala 
membri sħaħ fin-nuqqas tal-membru sħiħ 
u fi kwalunkwe kaŜ meta jkun qed jiāi 
diskuss jew deëiŜi taħriā. Il-Bord tal-
Maniāment għandu jingħata pariri dwar 
kwistjonijiet ta' taħriā tekniku minn 
kumitat xjentifiku. 

(16) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikunu rrappreŜentati fuq il-Bord 
tal-Maniāment tal-Europol sabiex jagħmlu 
superviŜjoni ta' ħidmietu b'mod effikaëi. Il-
membri tal-Bord tal-Maniāment għandhom 
jinħatru abbaŜi tal-għarfien tagħhom tal-
kooperazzjoni fl-infurzar tal-liāi. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-Bord tal-Maniāment għandu 
jingħata s-setgħat meħtieāa, sabiex b'mod 
partikolari jistabbilixxi l-baāit, jivverifika 
l-eŜekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli 
finanzjarji u d-dokumenti tal-ippjanar 
xierqa, jistabbilixxi proëeduri trasparenti ta' 
ħidma għat-teħid tad-deëiŜjonijiet mid-
Direttur EŜekuttiv tal-Europol u jadotta r-
rapport tal-attività annwali. Għandu 

(17) Il-Bord tal-Maniāment għandu 
jingħata s-setgħat meħtieāa, sabiex b'mod 
partikolari jistabbilixxi l-baāit, jivverifika 
l-eŜekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli 
finanzjarji u d-dokumenti tal-ippjanar 
xierqa, jadotta miŜuri għall-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u għall-
ālieda kontra l-frodi, kif ukoll jadotta 
regoli għall-prevenzjoni u l-āestjoni tal-
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jeŜerëita l-poteri ta' awtorità li taħtar fil-
konfront tal-persunal tal-aāenzija, inkluŜ 
id-Direttur EŜekuttiv. Sabiex jiāi 
rrazzjonalizzat il-proëess tat-teħid tad-
deëiŜjonijiet, u biex tissaħħaħ is-
superviŜjoni amministrattiva u tal-
immaniāājar tal-baāit, il-Bord tal-
Maniāment għandu jkun jista' jistabbilixxi 
Bord EŜekuttiv. 

kunflitti ta' interess, jistabbilixxi proëeduri 
trasparenti ta' ħidma għat-teħid tad-
deëiŜjonijiet mid-Direttur EŜekuttiv tal-
Europol u jadotta r-rapport tal-attività 
annwali. Għandu jeŜerëita l-poteri ta' 
awtorità li taħtar fil-konfront tal-persunal 
tal-aāenzija, inkluŜ id-Direttur EŜekuttiv. 
Sabiex jiāi rrazzjonalizzat il-proëess tat-
teħid tad-deëiŜjonijiet, u biex tissaħħaħ is-
superviŜjoni amministrattiva u tal-
immaniāājar tal-baāit, il-Bord tal-
Maniāment għandu jkun jista' jistabbilixxi 
Bord EŜekuttiv. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur kontra d-dispoŜizzjoni li qed issir għall-ħolqien ta' bord eŜekuttiv li jiggarantixxi 
li l-Europol jaħdem b'mod trasparenti u demokratiku. 
 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-
ālieda kontra l-kriminalità li jaqgħu taħt l-
għanijiet tiegħu, huwa meħtieā li l-Europol 
ikollu l-informazzjoni l-iktar sħiħa u 
aāāornata possibbli. Għalhekk, l-Europol 
għandu jkun jista' jipproëessa dejta 
pprovduta mill-Istati Membri, pajjiŜi terzi, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, korpi 
tal-Unjoni kif ukoll dik li tiāi minn sorsi 
disponibbli għall-pubbliku biex jiŜviluppa 
fehim tal-fenomeni u x-xejriet kriminali, 
jiābor informazzjoni dwar in-netwerks 
kriminali u jiskopri rabtiet bejn reati 
differenti. 

(19) Għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-
ālieda kontra l-kriminalità li jaqgħu taħt l-
għanijiet tiegħu, huwa meħtieā li l-Europol 
ikollu l-informazzjoni l-iktar sħiħa u 
aāāornata possibbli. Għalhekk, l-Europol 
għandu jkun jista' jipproëessa dejta 
pprovduta mill-Istati Membri, pajjiŜi terzi, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, korpi 
tal-Unjoni kif ukoll dik li tiāi minn sorsi 
disponibbli għall-pubbliku, sakemm l-
Europol jista' jitqies li huwa riëevitur 
legali ta' dik id-dejta, biex jiŜviluppa 
fehim tal-fenomeni u x-xejriet kriminali, 
jiābor informazzjoni dwar in-netwerks 
kriminali u jiskopri rabtiet bejn reati. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-
Europol fil-forniment ta' analiŜi preëiŜa 
dwar il-kriminalità lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liāi tal-Istati Membri, għandu 
juŜa teknoloāiji āodda biex jipproëessa d-
dejta. L-Europol għandu jkun jista' jiskopri 
malajr konnessjonijiet bejn 
investigazzjonijiet u modi operandi komuni 
bejn gruppi kriminali differenti, 
jikkontrolla kontrokonkordji ta' dejta u 
jkollu ħarsa āenerali ëara tax-xejriet, 
filwaqt li jŜomm livell għoli ta' protezzjoni 
tad-dejta personali għall-individwi. 
Għalhekk, il-baŜijiet tad-dejta tal-Europol 
ma għandhomx ikunu predefiniti, ħalli l-
Europol ikun jista' jagħŜel l-aktar 
struttura tal-IT effiëjenti. Sabiex ikunu 
Ŝgurati standards ta' livell għoli għall-
protezzjoni tad-dejta, għandhom jiāu 
stipulati l-għan tal-operazzjonijiet tal-
ipproëessar u d-drittijiet tal-aëëess kif ukoll 
salvagwardji speëifiëi addizzjonali. 

(20) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-
Europol fil-forniment ta' analiŜi preëiŜa 
dwar il-kriminalità lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liāi tal-Istati Membri, għandu 
juŜa teknoloāiji āodda biex jipproëessa d-
dejta. L-Europol għandu jkun jista' jiskopri 
malajr konnessjonijiet bejn 
investigazzjonijiet u modi operandi komuni 
bejn gruppi kriminali differenti, 
jikkontrolla kontrokonkordji ta' dejta u 
jkollu ħarsa āenerali ëara tax-xejriet, 
filwaqt li jŜomm livell għoli ta' protezzjoni 
tad-dejta personali għall-individwi. Sabiex 
ikunu Ŝgurati standards ta' livell għoli 
għall-protezzjoni tad-dejta, għandhom jiāu 
stipulati l-għan tal-operazzjonijiet tal-
ipproëessar u d-drittijiet tal-aëëess kif ukoll 
salvagwardji speëifiëi addizzjonali. Il-
prinëipju tad-delimitazzjoni u l-prinëipju 
tal-proporzjonalità għandhom jiāu 
osservati fl-ipproëessar ta' dejta personali. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex jiāu rrispettati s-sjieda tad-
dejta u l-protezzjoni tal-informazzjoni, l-
Istati Membri u l-awtoritajiet f'pajjiŜi terzi 
u l-organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw l-
iskop li għalih l-Europol jista' jipproëessa 
d-dejta li jipprovdu u jirrestrināu d-drittijiet 
tal-aëëess. 

(21) Sabiex jiāu rrispettati s-sjieda tad-
dejta u l-protezzjoni tal-informazzjoni, l-
Istati Membri u l-awtoritajiet f'pajjiŜi terzi 
u l-organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw l-
iskop li għalih l-Europol jista' jipproëessa 
d-dejta li jipprovdu u jirrestrināu d-drittijiet 
tal-aëëess. Il-limitazzjoni tal-iskop 
tikkontribwixxi għat-trasparenza, ië-
ëertezza legali u l-prevedibbiltà u hija 
b'mod speëjali ta' importanza kbira fil-
qasam tal-kooperazzjoni mal-pulizija, fejn 
is-suāāetti tad-dejta normalment ma 
jkunux jafu meta d-dejta personali 
tagħhom qed tināabar u tiāi proëessata u 
fejn l-uŜu tad-dejta prsonali jista' jkollu 
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impatt sinifikanti kbir fuq il-ħajja u l-
libertajiet tan-nies. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Biex titjieb il-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-
aāenziji, u b'mod partikolari biex jiāu stabbiliti rabtiet bejn 
id-dejta diāà fil-pussess tal-aāenziji differenti, l-Europol 
għandu jippermetti lill-Eurojust u lill-Uffiëëju Ewropew 
kontra l-Frodi (OLAF) aëëess għal, u li jkunu jistgħu 
jfittxu fid-dejta disponibbli għand l-Europol. 

(23) Biex titjieb il-
kooperazzjoni 
operazzjonali bejn l-
aāenziji, u b'mod 
partikolari biex jiāu 
stabbiliti rabtiet bejn id-
dejta diāà fil-pussess tal-
aāenziji differenti, l-
Europol għandu jippermetti 
lill-Eurojust aëëess għal, u 
li jkunu jistgħu jfittxu fid-
dejta disponibbli għand l-
Europol, abbaŜi ta' 
salvagwardji speëifiëi.  

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 88(2)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirreferi għar-
relazzjoni speëjali bejn l-Europol u l-Eurojust. Hawn mhux xieraq li jiddaħħal ukoll l-OLAF. 
 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-Europol għandu jŜomm 
relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma' korpi 
oħra tal-UE, awtoritajiet tal-infurzar tal-liāi 
u istituti tat-taħriā fl-infurzar tal-liāi ta' 
pajjiŜi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati, sal-punt 
meħtieā għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. 

(24) L-Europol għandu jŜomm 
relazzjonijiet ta' kooperazzjoni ma' korpi 
oħra tal-UE u awtoritajiet tal-infurzar tal-
liāi ta' pajjiŜi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati, sal-punt 
meħtieā għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

Qed titħassar kwalunkwe referenza għas-Cepol, peress li r-rapporteur jifhem li mhux se jkun 
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hemm fuŜjoni bejn il-Europol u s-Cepol. 
 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Sabiex jiŜgura l-effikaëja 
operazzjonali, l-Europol għandu jkun jista' 
jiskambja l-informazzjoni kollha, bl-
eëëezzjoni ta' dejta personali, ma' korpi 
oħra tal-Unjoni, awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liāi u istituti tat-taħriā fl-infurzar tal-
liāi ta' pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, sa punt meħtieā għat-
twettiq tal-kompiti tiegħu. Peress li 
kumpaniji, ditti, assoëjazzjonijiet 
kummerëjali, organizazzjonijiet mhux 
governattivi u partijiet privati oħra 
jkollhom għarfien espert u dejta 
b'rilevanza diretta mal-prevenzjoni u l-
ālieda kontra l-kriminalità serja u t-
terroriŜmu, l-Europol għandu jkun jista' 
jiskambja tali dejta ma' partijiet privati. 
Biex ikun hemm prevenzjoni taë-
ëiberkriminalità u tiāi miāāielda, fir-
rigward ta' inëidenti fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, l-Europol 
għandu, skont id-Direttiva [isem tad-
Direttiva adottata] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar miŜuri biex jiāi Ŝgurat 
livell komuni għoli ta' sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni madwar l-Unjoni, 
jikkoopera u jiskambja informazzjoni, bl-
eëëezzjoni ta' dejta personali, mal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għas-
sigurtà tas-sistemi tan-networks u l-
informazzjoni. 

(25) Sabiex jiŜgura l-effikaëja 
operazzjonali, l-Europol għandu jkun jista' 
jiskambja l-informazzjoni kollha, bl-
eëëezzjoni ta' dejta personali, ma' korpi 
oħra tal-Unjoni, awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liāi ta' pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, sa punt meħtieā għat-
twettiq tal-kompiti tiegħu. Biex ikun hemm 
prevenzjoni taë-ëiberkriminalità u tiāi 
miāāielda, fir-rigward ta' inëidenti fis-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, l-
Europol għandu, skont id-Direttiva [isem 
tad-Direttiva adottata] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar miŜuri biex 
jiāi Ŝgurat livell komuni għoli ta' sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni madwar l-
Unjoni, jikkoopera u jiskambja 
informazzjoni, bl-eëëezzjoni ta' dejta 
personali, mal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għas-sigurtà tas-sistemi tan-
networks u l-informazzjoni. 

____________________________ ___________________________ 
31 Tiddaħħal referenza tad-Direttiva 
adottata (Proposta: COM (2013) 48 final). 

31 Tiddaħħal referenza għad-Direttiva 
adottata (Proposta: COM (2013) 48 final). 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 
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Premessa 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) L-Europol għandu jkun jista' 
jiskambja dejta personali ma' korpi oħra 
tal-Unjoni sal-punt meħtieā għat-twettiq 
tal-kompiti tiegħu. 

(26) L-Europol għandu jkun jista' 
jiskambja dejta personali ma' korpi oħra 
tal-Unjoni sal-punt meħtieā għat-twettiq 
tal-kompiti tiegħu. Il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-dejta jappoāāja l-
limitazzjoni ta' dan l-iskambju ta' 
informazzjoni għal dawk is-suāāetti li 
kkommettew jew li huwa suspettat li 
jistgħu jikkommettu reat fuq dawk li 
huma fil-āurisdizzjoni tal-Europol.  

Āustifikazzjoni 

Huwa neëessarju li jiāi limitat il-poter tal-Europol għall-iskambju ta' informazzjoni ta' dejta 
personali ma' korpi oħra tal-Unjoni, u jiāi limitat biss għal dawk is-suāāetti li kkommettew jew 
li huwa suspettat li jistgħu jikkommettu reati fuq dawk li huma fil-āurisdizzjoni tal-Europol. 
 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Ir-reati serji u t-terroriŜmu ħafna drabi 
jkollhom rabtiet lil hinn mit-territorju tal-
UE. L-Europol għandu għalhekk ikun jista' 
jiskambja dejta personali mal-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liāi ta' pajjiŜi terzi u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Interpol sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu. 

(27) Ir-reati serji u t-terroriŜmu ħafna drabi 
jkollhom rabtiet lil hinn mit-territorju tal-
UE. L-Europol għandu għalhekk ikun jista' 
jiskambja dejta personali mal-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liāi ta' pajjiŜi terzi u ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-
Interpol sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu. Fl-iskambju ta' dejta 
personali ma' pajjiŜi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
għandu jinŜamm bilanë xieraq bejn il-
ħtieāa għal infurzar effikaëi tal-liāi u l-
protezzjoni tad-dejta. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Kwalunkwe informazzjoni minn 
pajjiŜ terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali li b'mod ëar tkun inkisbet 
bi ksur tad-drittijiet tal-bniedem ma 
għandhiex tiāi pproëessata. 

(31) Kwalunkwe informazzjoni li b'mod 
ëar tkun inkisbet bi ksur tad-drittijiet tal-
bniedem ma għandhiex tiāi pproëessata. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta fl-
Europol għandhom jissaħħu u jisiltu mill-
prinëipji sottostanti r-Regolament (KE) 
Nru 45/200132 biex ikun Ŝgurat livell għoli 
ta' protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
proëessar ta' dejta personali. Peress li d-
Dikjarazzjoni 21 mehmuŜa mat-Trattat 
tirrikonoxxi l-ispeëifiëità tal-proëessar 
tad-dejta personali fil-kuntest tal-infurzar 
tal-liāi, ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-Europol għandhom ikunu awtonomi u 
allinjati ma' strumenti rilevanti oħra tal-
protezzjoni tad-dejta applikabbli fil-qasam 
tal-kooperazzjoni tal-pulizija fl-Unjoni, 
b'mod partikolari l-Konvenzjoni Nru 10833 
u r-Rakkomandazzjoni Nru R(87) tal-
Kunsill tal-Ewropa34 u d-DeëiŜjoni Qafas 
tal-Kunsill 2008/977/ĀAI dwar il-
protezzjoni ta' data personali pproëessata 
fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
āudizzjarja f'materji kriminali35 [tinbidel 
mad-Direttiva rileventi fis-seħħ fi Ŝmien l-
adozzjoni]. 

(32) Ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta fl-
Europol għandhom jissaħħu u jiāu allinjati 
ma' strumenti rilevanti oħra tal-
protezzjoni tad-dejta applikabbli għall-
proëessar tad-dejta personali fil-qasam 
tal-kooperazzjoni mal-pulizija fl-Unjoni 
biex ikun Ŝgurat livell għoli ta' protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-iproëessar ta' 
dejta personali. Filwaqt li d-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI tipprovdi għal 
reāim robust dwar il-protezzjoni tad-dejta 
għall-Europol, għandha tiāi elaborata 
iŜjed biex tallinja l-Europol mar-rekwiŜiti 
tat-Trattat ta' Lisbona, tirrifletti r-rwol 
jikber tal-Europol, ittejjeb id-drittijiet tas-
suāāetti tad-dejta u ttejjeb iŜjed il-fiduëja 
bejn l-Istati Membri u l-Europol li hija 
meħtieāa għal skambju ta' informazzjoni 
b'suëëess. Ir-regoli tal-protezzjoni tad-
dejta fl-Europol għandhom jissaħħu u 
jisiltu mill-prinëipji sottostanti r-
Regolament (KE) Nru 45/200132 jew l-
istrument li jissostitwixxi r-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 biex ikun Ŝgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproëessar ta' dejta personali, 
kif ukoll minn prinëipji oħra dwar il-
protezzjoni tad-dejta, inkluŜ il-prinëipju 
tal-kontabilità, il-valutazzjoni tal-impatt 
tal-protezzjoni tad-dejta, il-privatezza mit-
tfassil u prestabbilità u n-notifika dwar il-
ksur tad-dejta personali. Hekk kif jiāi 
adottat il-qafas il-ādid dwar il-protezzjoni 
tad-dejta tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
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UE, għandu jkun applikabbli għall-
Europol. Kif tirrikonoxxi d-
Dikjarazzjoni 21 mehmuŜa mat-Trattat, in-
natura speëifika tal-ipproëessar tad-dejta 
personali fil-kuntest tal-infurzar tal-liāi 
toħloq il-ħtieāa li jiāu stabbiliti regoli 
speëifiëi dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali u l-moviment liberu ta' din id-
dejta għall-Europol abbaŜi tal-Artikolu 16 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u allinjati ma' strumenti 
rilevanti oħra tal-protezzjoni tad-dejta 
applikabbli fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-
pulizija fl-Unjoni, b'mod partikolari l-
Konvenzjoni Nru 10833 u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha tat-
8 ta' Novembru 2001 u r-
Rakkomandazzjoni Nru R(87) tal-Kunsill 
tal-Ewropa34 u r-reāim robust għall-
protezzjoni tad-dejta stipulat fid-DeëiŜjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĀAI 35 
[tinbidel mad-Direttiva rileventi fis-seħħ fi 
Ŝmien l-adozzjoni]. It-trasparenza hija 
parti kruëjali mill-protezzjoni tad-dejta 
għaliex tippermetti li jiāu eŜerëitati 
prinëipji u drittijiet oħra dwar il-
protezzjoni tad-dejta. Sabiex titjieb it-
trasparenza, l-Europol għandu jkollu 
politiki trasparenti dwar il-protezzjoni tad-
dejta li għandu jagħmilhom disponibbli 
b'mod faëli għall-pubbliku billi 
jistabbilixxi f'forma komprensibbli u bl-
uŜu ta' kliem ëar u sempliëi d-
dispoŜizzjonijiet dwar l-ipproëessar tad-
dejta personali u l-mezzi disponibbli 
għall-eŜerëizzju tad-drittijiet tas-suāāetti 
tad-dejta, kif ukoll jippubblika lista tal-
ftehimiet internazzjonali u ta' 
kooperazzjoni li għandu ma' pajjiŜi terzi, 
korpi tal-Unjoni u organizzazzjonijiet 
internazzjonali.  

___________________________ _______________________ 
32 ĀU L 8, 12.1.2001, p.1. 32 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diëembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi rigward l-ipproëessar ta' data 
personali mill-istituzzjonijiet u korpi 
Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' 
tali data (ĀU L 8, 12.1.2001, p. 1.). 
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33 Il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-
Individwi fir-rigward tal-Proëessar 
Awtomatiku ta' Dejta Personali, 
Strasburgu, 28.1.1981. 

33 Il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-
Individwi fir-rigward tal-Proëessar 
Awtomatiku ta' Dejta Personali, 
Strasburgu, 28.1.1981. 

34 Ir-Rakkomandazzjoni Nru R(87)15 tal-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
lill-Istati Membri dwar ir-
regolamentazzjoni tal-uŜu tad-dejta 
personali fis-settur tal-pulizija, 17.9.1987. 

34 Ir-Rakkomandazzjoni Nru R(87)15 tal-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
lill-Istati Membri dwar ir-
regolamentazzjoni tal-uŜu tad-dejta 
personali fis-settur tal-pulizija, 17.9.1987. 

35 ĀU L 350, 30.12.2008, p. 60. 35 DeëiŜjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĀAI dwar il-protezzjoni ta' data 
personali pproëessata fil-qafas tal-
koperazzjoni āudizzjarja fi kwistjonijiet 
kriminali (ĀU L 350, 30.12.2008, p. 60.). 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Kemm jista' jkun, id-dejta personali 
għandha tiāi distinta skont il-grad ta' 
preëiŜjoni u affidabbiltà tagħha. Il-fatti 
għandhom jiāu distinti mill-
valutazzjonijiet personali, sabiex tiāi Ŝgurta 
protezzjoni tal-individwi kif ukoll il-
kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni 
proëessata mill-Europol. 

(33) Id-dejta personali għandha tiāi distinta 
skont il-grad ta' preëiŜjoni u affidabbiltà 
tagħha. Il-fatti jridu jiāu distinti mill-
valutazzjonijiet personali, sabiex tiāi Ŝgurta 
protezzjoni tal-individwi kif ukoll il-
kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni 
proëessata mill-Europol. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 33a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33a) Minħabba n-natura speëjali tal-
Aāenzija, din għandu jkollha 
kondizzjonijiet proprji, speëjali u fl-istess 
waqt li jissalvagwardjaw il-protezzjoni 
tad-dejta, li fl-ebda kaŜ m'għandhom 
ikunu inferjuri għall-arranāamenti 
āenerali applikabbli għall-Unjoni u l-
Aāenziji tagħha. F'dan is-sens, ir-riformi 
li jseħħu fir-regoli āenerali dwar il-
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protezzjoni tad-dejta għandhom japplikaw 
għall-Europol mill-aktar fis possibbli u 
mhux aktar tard minn sentejn minn meta 
r-regoli āenerali l-āodda jidħlu fis-seħħ; 
l-allinjament regolatorju bejn l-
arranāamenti speëjali tal-Europol u 
partikolari tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
dejta għandu jsir qabel jgħaddu sentejn 
minn meta tiāi approvata kwalunkwe 
regola għal dan il-għan.   

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Dejta personali relatata ma' kategoriji 
differenti ta' suāāetti tad-dejta tiāi 
pproëessata fil-qasam tal-kooperazzjoni 
tal-pulizija. L-Europol għandu jagħmel id-
distinzjonijiet, bejn id-dejta personali ta' 
kategoriji differenti ta' suāāetti tad-dejta, 
ëari kemm jista' jkun. Dejta personali ta' 
persuni bħal vittmi, xhieda, persuni 
b'informazzjoni rilevanti kif ukoll dejta 
personali ta' minuri għandha tiāi protetta 
b'mod partikolari. Għalhekk, l-Europol ma 
għandux jipproëessaha sakemm ma jkunx 
strettament meħtieā għall-prevenzjoni u l-
ālieda kontra l-kriminalità li taqa' taħt l-
għanijiet tiegħu, u jekk din id-dejta 
tissupplimenta dejta personali oħra diāà 
proëessata mill-Europol. 

(34) Dejta personali relatata ma' kategoriji 
differenti ta' suāāetti tad-dejta tiāi 
pproëessata fil-qasam tal-kooperazzjoni 
tal-pulizija. L-Europol għandu jagħmel id-
distinzjonijiet, bejn id-dejta personali ta' 
kategoriji differenti ta' suāāetti tad-dejta, 
ëari kemm jista' jkun. Dejta personali ta' 
persuni bħal vittmi, xhieda, persuni 
b'informazzjoni rilevanti kif ukoll dejta 
personali ta' minuri għandha tiāi protetta 
b'mod partikolari. Għalhekk, l-Europol ma 
għandux ikun jista' jipproëessaha. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Fid-dawl tad-drittijiet fundamentali 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, l-
Europol ma għandux jaħŜen dejta personali 
għal aktar Ŝmien milli huwa meħtieā għat-

(35) Fid-dawl tad-drittijiet fundamentali 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, l-
Europol ma għandux jaħŜen dejta personali 
għal aktar Ŝmien milli huwa meħtieā għat-
twettiq tal-kompiti tiegħu. Mhux aktar 
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twettiq tal-kompiti tiegħu. tard minn tliet snin minn meta tiddaħħal 
id-dejta, għandu jitqies jekk ikunx 
meħtieā li din id-dejta tkompli tinħaŜen. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex tiāi Ŝgurta s-sigurtà tad-dejta 
personali, l-Europol għandu jimplimenta 
miŜuri tekniëi u organizzazzjonali xierqa. 

(36) Sabiex tiāi Ŝgurta s-sigurtà tad-dejta 
personali, l-Europol irid jimplimenta l-
miŜuri kollha neëessarji. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Kwalunkwe persuna għandha jkollha 
d-dritt ta' aëëess għad-dejta personali li 
tikkonëernaha, li dejta mhux preëiŜa li 
tikkonëernaha tiāi rrettifikata u li tħassar 
jew timblokka dejta li tikkonëernaha, jekk 
id-dejta ma tkunx għadha meħtieāa. Id-
drittijiet tas-suāāett tad-dejta u l-
eŜerëizzju tagħhom ma għandhomx 
jaffettwaw l-obbligazzjonijiet imqiegħda 
fuq l-Europol u għandhom ikunu soāāetti 
għar-restrizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament.  

(37) Kwalunkwe persuna għandu jkollha 
d-dritt ta' aëëess għad-dejta personali li 
tikkonëernaha, li dejta mhux preëiŜa li 
tikkonëernaha tiāi rrettifikata u li tħassar 
jew timblokka dejta li tikkonëernaha. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Premessa 38 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(38) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suāāetti tad-dejta teħtieā 
attribuzzjoni ëara tar-responsabbiltajiet 
skont dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 

(38) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suāāetti tad-dejta teħtieā 
attribuzzjoni ëara tar-responsabbiltajiet 
skont dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
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ikunu responsabbli għall-preëiŜjoni u Ŝ-
Ŝamma aāāornata tad-dejta li jkunu 
ttrasferew lill-Europol u għal-legalità ta' 
dan it-trasferiment. L-Europol għandu jkun 
responsabbli għall-preëiŜjoni u biex iŜomm 
aāāornata d-dejta provduta minn fornituri 
oħra ta' dejta. L-Europol għandu wkoll 
jiŜgura li d-dejta tiāi pproëessata b'mod 
āust u legali, tināabar u tiāi pproëessata 
għal skop speëifiku, li hija adegwata, 
rilevanti, mhux iŜŜejjed f'relazzjoni mal-
iskopijiet li tkun qed tiāi pproëessata 
għalihom u maħŜuna għal mhux aktar 
Ŝmien milli huwa neëessarju għal dak l-
iskop. 

ikunu responsabbli għall-preëiŜjoni u Ŝ-
Ŝamma aāāornata tad-dejta li jkunu 
ttrasferew lill-Europol u għal-legalità ta' 
dan it-trasferiment. L-Europol għandu jkun 
responsabbli għall-preëiŜjoni u biex iŜomm 
aāāornata d-dejta provduta minn fornituri 
oħra ta' dejta. L-Europol irid ukoll jiŜgura 
li d-dejta tiāi pproëessata b'mod āust u 
legali, tināabar u tiāi pproëessata għal skop 
speëifiku, li hija adegwata, rilevanti, mhux 
iŜŜejjed f'relazzjoni mal-iskopijiet li tkun 
qed tiāi pproëessata għalihom u maħŜuna 
għal mhux aktar Ŝmien milli huwa 
neëessarju għal dak l-iskop. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Għall-finijiet ta' verifika tal-legalità 
tal-proëessar tad-dejta, l-awtomonitoraāā u 
l-iŜgurar tal-integrità u s-sigurtà xierqa tad-
dejta, l-Europol għandu jŜomm rekords tal-
ābir, l-alterazzjonijiet, l-aëëess, l-iŜvelar, 
il-kombinazzjoni jew it-tħassir ta' dejta 
personali. L-Europol għandu jkun obbligat 
jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u meta jintalab, 
għandu jpoāāi r-reāistrazzjonijet tal-aëëess 
jew id-dokumentazzjoni għad-
dispoŜizzjoni, ħalli jkunu jistgħu jintuŜaw 
f'operazzjonijiet ta' monitoraāā tal-
proëessar. 

(39) Għall-finijiet ta' verifika tal-legalità 
tal-proëessar tad-dejta, l-awtomonitoraāā u 
l-iŜgurar tal-integrità u s-sigurtà xierqa tad-
dejta, l-Europol għandu jŜomm rekords tal-
ābir, l-alterazzjonijiet, l-aëëess, l-iŜvelar, 
il-kombinazzjoni jew it-tħassir ta' dejta 
personali. L-Europol huwa obbligat 
jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u meta jintalab, 
għandu jpoāāi r-reāistrazzjonijet tal-aëëess 
jew id-dokumentazzjoni għad-
dispoŜizzjoni, ħalli jkunu jistgħu jintuŜaw 
f'operazzjonijiet ta' monitoraāā tal-
proëessar. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) L-Europol għandu jaħtar uffiëjal tal-
protezzjoni tad-dejta biex jgħinu fil-
monitoraāā tal-konformità mad-

(40) L-Europol għandu jaħtar uffiëjal tal-
protezzjoni tad-dejta biex jgħinu fil-
monitoraāā tal-konformità mad-
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dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. L-
uffiëjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu 
jkun f'poŜizzjoni li jwettaq dmirijietu u l-
kompiti tiegħu b'mod indipendenti u 
effettiv. 

dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. L-
uffiëjal tal-protezzjoni tad-dejta għandu 
jkun f'poŜizzjoni li jwettaq dmirijietu u l-
kompiti tiegħu b'mod indipendenti u 
effettiv. L-uffiëjal għall-protezzjoni tad-
dejta għandu jkollu r-riŜorsi kollha 
neëessarji għall-qadi ta' dmirijietu.  

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għas-superviŜjoni tal-proëessar tad-dejta 
personali għandhom jimmonitorjaw il-
legalità tal-proëessar tad-dejta personali 
mill-Istati Membri. Il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data għandu 
jimmonitorja l-legalità tal-proëessar tad-
dejta mill-Europol billi jeŜerëita l-
funzjonijiet tiegħu b'indipendenza sħiħa. 

(41) Hija meħtieāa struttura ta' 
superviŜjoni indipendenti, b'biŜŜejjed 
setgħat, trasparenti, responsabbli u 
effettiva għall-protezzjoni tan-nies fir-
rigward tal-ipproëessar tad-dejta 
personali kif mitlub mill-Artikolu 8 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-
Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għas-
superviŜjoni tal-proëessar tad-dejta 
personali għandhom jimmonitorjaw il-
legalità tal-proëessar tad-dejta personali 
mill-Istati Membri. Il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data għandu 
jimmonitorja l-legalità tal-proëessar tad-
dejta mill-Europol billi jeŜerëita l-
funzjonijiet tiegħu b'indipendenza sħiħa. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Premessa 42 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet 
superviŜorji nazzjonali għandhom 
jikkooperaw ma' xulxin fuq kwistjonijiet 
speëifiëi li jkunu jeħtieāu involviment 
nazzjonali u biex jiŜguraw l-applikazzjoni 
koerenti ta' dan ir-Regolament fl-Unjoni 

(42) Huwa importanti li tiāi Ŝgurata 
superviŜjoni msaħħa u effettiva tal-
Europol, filwaqt li jsir uŜu ottimali tar-
riŜorsi u l-kompetenzi akkumulati kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni. Il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data u l-awtoritajiet superviŜorji nazzjonali 
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kollha. għandhom jikkooperaw ma' xulxin fuq 
kwistjonijiet speëifiëi li jkunu jeħtieāu 
involviment nazzjonali u biex jiŜguraw l-
applikazzjoni koerenti ta' dan ir-
Regolament fl-Unjoni kollha. Fejn 
meħtieā, il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data jista' juŜa l-
kompetenza u l-esperjenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta fit-
twettiq ta' dmirijietu, inkluŜ it-twettiq tal-
awditjar u l-ispezzjonijiet fuq il-post. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Premessa 43 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(43) Peress li l-Europol qiegħed 
jipproëessa wkoll dejta personali mhux 
operazzjonali, li ma tkun relatata ma' l-
ebda investigazzjoni kriminali, il-
proëessar ta' din id-dejta għandu jkun 
suāāett għar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001. 

(43) Peress li l-Europol qiegħed 
jipproëessa wkoll dejta personali mhux 
operazzjonali, li ma tkun relatata mal-ebda 
investigazzjoni kriminali, bħad-dejta 
personali tal-persunal tal-Europol, il-
fornituri tas-servizzi jew il-viŜitaturi, l-
ipproëessar ta' din id-dejta għandu jkun 
suāāett għar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jisma' u 
jinvestiga l-ilmenti mressqa mis-suāāetti 
tad-dejta. L-investigazzjoni li ssegwi l-
ilment għandha titwettaq, soāāetta għal 
stħarriā āudizzjarju, sa fejn dan ikun 
xieraq fil-kaŜ speëifiku. L-awtorità 
superviŜorja għandha tinforma lis-suāāett 
tad-dejta dwar il-progress u l-eŜitu tal-
ilment fi Ŝmien raāonevoli. 

(44) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jisma' u 
jinvestiga l-ilmenti mressqa mis-suāāetti 
tad-dejta. L-investigazzjoni b'segwitu ta' 
lment għandha titwettaq, soāāetta għal 
analiŜi āudizzjarja, sal-punt meħtieā għal 
kjarifika komprensiva fil-kaŜ speëifiku. L-
awtorità superviŜorja għandha tinforma lis-
suāāett tad-dejta dwar il-progress u l-eŜitu 
tal-ilment immedjatament. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Premessa 48 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) Biex jiāi Ŝgurat li l-Europol tkun 
organizzazzjoni responsabbli u trasparenti 
bis-sħiħ, huwa meħtieā, fid-dawl tal-
Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jiāu 
stabbiliti proëeduri għall-iskrutinju tal-
attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
Ewropew flimkien mal-Parlamenti 
nazzjonali, fejn titqies kif dovut il-ħtieāa li 
tiāi ssalvagwardjata l-konfidenzjalità tal-
informazzjoni operazzjonali. 

(48) Sabiex jiāi rispettat ir-rwol tal-
parlamenti fil-monitoraāā tal-ispazju 
Ewropew ta' libertà, sigurtà u āustizzja u 
r-responsabbiltajiet politiëi tal-parlamenti 
nazzjonali u tal-Parlament Ewropew fir-
rispett u l-eŜerëizzju tas-setgħat rispettivi 
tagħhom fil-proëess ta' leāiŜlazzjoni, 
huwa meħtieā li l-Europol tkun 
organizzazzjoni responsabbli u trasparenti 
bis-sħiħ. Għal dak l-għan, fid-dawl tal-
Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandhom jiāu stabbiliti proëeduri għall-
iskrutinju tal-attivitajiet tal-Europol mill-
Parlament Ewropew flimkien mal-
parlamenti nazzjonali b'konformità mad-
dispoŜizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni 
interparlamentari stabbiliti fit-Titolu II 
tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 
filwaqt li titqies kif dovut il-ħtieāa li tiāi 
ssalvagwardjata l-konfidenzjalità tal-
informazzjoni operazzjonali. 

Āustifikazzjoni 

Sabiex jeŜerëitaw kooperazzjoni parlamentari aktar profonda u mill-qrib fil-qasam tal-
attivitajiet tal-Europol, il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew flimkien għandhom 
jiddeterminaw proëeduri speëifiëi skont it-Titolu II tal-Protokoll 1 tat-Trattat ta' Lisbona dwar 
ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. 
 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Premessa 50 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(50) Minħabba n-natura tad-dmirijiet tal-
Europol u l-irwol tad-Direttur EŜekuttiv, 
qabel il-ħatra tiegħu, kif ukoll qabel 

(50) Minħabba n-natura tad-dmirijiet tal-
Europol u l-irwol tad-Direttur EŜekuttiv, 
id-Direttur EŜekuttiv għandu jiāi 
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kwalunkwe estensjoni tal-mandat tiegħu, 
id-Direttur EŜekuttiv jista' jiāi mistieden 
jagħmel stqarrija quddiem u jwieāeb il-
mistoqsijiet tal-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew. Id-Direttur EŜekuttiv 
għandu jippreŜenta wkoll ir-rapport 
annwali lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Barra minn hekk, il-Parlament 
Ewropew għandu jkun jista' jistieden lid-
Direttur EŜekuttiv biex jirrapporta dwar it-
twettiq tal-kompiti tiegħu. 

mistieden jagħmel stqarrija quddiem il-
Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt qabel il-ħatra tiegħu u jwieāeb il-
mistoqsijiet tiegħu, kif ukoll qabel 
kwalunkwe estensjoni tal-mandat tiegħu. 
Id-Direttur EŜekuttiv għandu jippreŜenta 
wkoll ir-rapport annwali lill-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt msemmi 
u lill-Kunsill. Barra minn hekk, il-
Parlament Ewropew għandu jkun jista' 
jistieden lid-Direttur EŜekuttiv biex 
jirrapporta dwar it-twettiq tal-kompiti 
tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-iskrutinju 
parlamentari mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jrid jiddaħħal fir-Regolament. 
Għalhekk jinħoloq il-grupp ta' skrutinju parlamentari konāunt, li se jkun rregolat mill-
Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament. 
 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Premessa 56 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(56) Id-dispoŜizzjonijiet meħtieāa fir-
rigward tal-akkomodazzjoni tal-Europol 
fl-Istat Membru fejn għandu l-uffiëëju 
prinëipali tiegħu, il-PajjiŜi l-Baxxi, u r-
regoli speëifiëi applikabbli għall-persunal 
kollu tal-Europol u għall-membri tal-
familji tagħhom għandhom jiāu stabbiliti 
fi ftehim dwar l-uffiëëju prinëipali. Barra 
minn hekk, l-Istat Membru ospitanti 
għandu jipprovdi l-aħjar kundizzjonijiet 
possibbli biex jiŜgura l-funzjonament 
korrett tal-Europol, inkluŜi l-iskejjel għat-
tfal u t-trasport, sabiex jiāu attirati riŜorsi 
umani ta' kwalità għolja minn firxa 
āeografika wiesgħa kemm jista' jkun. 

imħassar 
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Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Premessa 57 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(57) L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuëëedi l-
Europol kif stabbilit mid-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI u s-CEPOL kif 
stabbilit mid-DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI. 
Għandu għalhekk ikun suëëessur āuridiku 
tal-kuntratti kollha tagħhom, inkluŜi l-
kuntratti tax-xogħol,l-obbligazzjonijiet u l-
proprjetajiet miksuba. Ftehimiet 
internazzjonali konkluŜi mill-Europol kif 
stabbiliti abbaŜi tad-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI u s-CEPOL kif 
stabbilit abbaŜi tad-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI għandhom 
jibqgħu fis-seħħ, bl-eëëezzjoni tal-ftehim 
dwar l-uffiëëju prinëipali konkluŜ mis-
CEPOL. 

(57) L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuëëedi l-
Europol kif stabbilit mid-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI. Għandu 
għalhekk ikun suëëessur āuridiku tal-
kuntratti kollha tagħhom, inkluŜi l-kuntratti 
tax-xogħol,l-obbligazzjonijiet u l-
proprjetajiet miksuba. Il-ftehimiet 
internazzjonali konkluŜi mill-Europol kif 
stabbilit abbaŜi tad-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI għandhom 
jibqgħu fis-seħħ. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Premessa 58 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(58) Sabiex l-Europol ikun jista' jkompli 
jaqdi l-kompiti tal-Europol kif stabbiliti 
abbaŜi tad-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI u tas-
CEPOL kif stabbiliti abbaŜi tad-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI skont l-aħjar 
ħiliet tiegħu, għandhom jiāu stipulati 
miŜuri tranŜizzjonali, b'mod partikolari fir-
rigward tal-Bord tal-Maniāiment, id-
Direttur EŜekuttiv u d-delimitazzjoni ta' 
parti mill-baāit tal-Europol għat-taħriā 
għal tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament. 

(58) Sabiex l-Europol ikun jista' jkompli 
jaqdi l-kompiti tal-Europol kif stabbilit 
abbaŜi tad-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI, skont 
l-aħjar ħiliet tiegħu, għandhom jiāu 
stipulati miŜuri tranŜizzjonali, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-Bord tal-
Maniāiment u d-Direttur EŜekuttiv. 
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Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Premessa 59 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(59) Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiāifieri l-istabbiliment ta' entità 
responsabbli għall-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liāi u t-taħriā fil-livell tal-
Unjoni, ma jistax jintlaħaq biŜŜejjed mill-
Istati Membri u jista', għalhekk, minħabba 
l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jintlaħaq 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miŜuri, skont il-prinëipju tas-
sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinëipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn dak li huwa neëessarju biex 
dak l-objettiv jintlaħaq. 

(59) Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, 
jiāifieri l-istabbiliment ta' entità 
responsabbli għall-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liāi fil-livell tal-Unjoni, ma 
jistax jintlaħaq biŜŜejjed mill-Istati Membri 
imma, minħabba l-iskala u l-effetti tal-
azzjoni, jista' jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miŜuri, skont 
il-prinëipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinëipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn dak li huwa neëessarju biex dak l-
objettiv jintlaħaq. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Stabbiliment tal-Aāenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriā 
fl-Infurzar tal-Liāi 

Stabbiliment tal-Aāenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liāi 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. B'dan qed tiāi stabbilita Aāenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-

1. B'dan qed tiāi stabbilita Aāenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-
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Taħriā fl-Infurzar tal-Liāi (Europol) biex 
ittejjeb il-kooperazzjoni reëiproka bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liāi fl-Unjoni 
Ewropea, biex issaħħaħ u tappoāāja l-
azzjonijiet tagħhom kif ukoll tpoāāi fis-
seħħ politika Ewropea koerenti għat-
taħriā. 

Infurzar tal-Liāi (Europol) biex ittejjeb il-
kooperazzjoni reëiproka bejn l-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liāi fl-Unjoni Ewropea u 
ssaħħaħ u tappoāāja l-azzjonijiet tagħhom. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuëëedi l-
Europol kif stabbilit mid-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI u s-CEPOL kif 
stabbilit mid-DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI. 

2. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament jissostitwixxi u jissuëëedi l-
Europol kif stabbilit mid-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Europol għandu jŜomm kuntatt ma' 
unità nazzjonali waħda f'kull Stat 
Membru, li għandha tiāi stabbilita jew 
maħtura skont l-Artikolu 7. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri" tfisser l-awtoritajiet kollha tal-
pulizija u servizzi oħra tal-infurzar tal-liāi 

(a) "l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri" tfisser l-awtoritajiet pubbliëi 
kollha li jeŜistu fl-Istati Membri li, 
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li jeŜistu fl-Istati Membri li huma 
responsabbli skont il-liāi nazzjonali għall-
prevenzjoni u l-ālieda kontra r-reati 
kriminali; 

b'konformità mad-dritt nazzjonali, huma 
responsabbli għall-prevenzjoni u l-ālieda 
kontra r-reati kriminali li fir-rigward 
tagħhom l-Europol huwa kompetenti; 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) "analiŜi" tfisser il-ābir, il-proëessar jew 
l-uŜu ta' dejta bl-għan li tingħata 
għajnuna f'investigazzjonijiet kriminali; 

(b) "analiŜi" tfisser l-eŜami bir-reqqa tal-
informazzjoni biex tinkixef it-tifsira 
speëifika tagħha u fatturi partikolari bil-
għan li jiāu assistiti l-investigazzjonijiet 
kriminali u jitwettaq kwalunkwe wieħed 
mill-kompiti l-oħra elenkati fl-Artikolu 4. 

 
 
 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) "dejta personali" tfisser kwalunkwe 
informazzjoni relatata ma' persuna fiŜika 
identifikata jew identifikabbli minn hawn 
‘il quddiem imsejħa "suāāett tad-dejta"; 
persuna identifikabbli hija persuna li tista' 
tiāi identifikata, direttament jew 
indirettament, b'mod partikolari b'referenza 
għal numru ta' identifikazzjoni jew għal xi 
fattur wieħed jew aktar speëifiëi għall-
identità fiŜika, fiŜjoloāika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soëjali tal-
persuna; 

(i) "dejta personali" tfisser kwalunkwe 
informazzjoni relatata ma' persuna fiŜika 
identifikata jew identifikabbli ("suāāett 
tad-dejta"); persuna identifikabbli hija 
persuna li tista' tiāi identifikata, direttament 
jew indirettament, b'mod partikolari 
b'referenza għal identifikatur, bħall-isem, 
numru ta' identifikazzjoni, dejta dwar il-
post, identifikatur uniku jew għal xi fattur 
wieħed jew aktar speëifiëi għall-identità 
fiŜika, fiŜjoloāika, āenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soëjali jew tal-
āeneru ta' dik il-persuna; 
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Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(k) "riëevitur" tfisser persuna fiŜika jew 
āuridika, awtorità pubblika, aāenzija jew 
kwalunkwe korp ieħor li lilu tiāi Ŝvelata d-
dejta, kemm jekk parti terza jew le; 
madankollu, awtoritajiet li jistgħu jirëievu 
dejta fil-qafas ta' inkjesta partikolari ma 
għandhomx jitqiesu bħala riëevituri; 

(k) "riëevitur" tfisser persuna fiŜika jew 
āuridika, awtorità pubblika, aāenzija jew 
kwalunkwe korp ieħor li lilu tiāi Ŝvelata d-
dejta, kemm jekk parti terza jew le; 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt n 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) "il-kunsens tas-suāāett tad-dejta" tfisser 
kwalunkwe indikazzjoni speëifika u 
infurmata tax-xewqa tas-suāāett tad-dejta, 
mogħtija liberament, li permezz tagħha s-
suāāett tad-dejta juri l-qbil tiegħu li tiāi 
pproëessata dejta personali marbuta 
miegħu; 

(n) "il-kunsens tas-suāāett tad-dejta" tfisser 
kwalunkwe indikazzjoni speëifika, 
espliëita u infurmata tax-xewqa tas-suāāett 
tad-dejta, mogħtija liberament b'mod ëar u 
espliëitu, li permezz tagħha s-suāāett tad-
dejta juri l-qbil tiegħu li tiāi pproëessata 
dejta personali marbuta miegħu; 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Europol għandu jappoāāa u jsaħħaħ l-
azzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri u l-kooperazzjoni reëiproka 
tagħhom fil-prevenzjoni u l-ālieda kontra l-
kriminalità serja li tolqot Ŝewā Stati 
Membri jew aktar, it-terroriŜmu u l-forom 
ta' kriminalità li jolqtu interess komuni 
kopert minn politika tal-Unjoni, kif 
speëifikat fl-Anness 1; 

1. L-Europol għandu jappoāāa u jsaħħaħ l-
azzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri u l-kooperazzjoni reëiproka 
tagħhom fil-prevenzjoni u l-ālieda kontra l-
kriminalità organizzata, it-terroriŜmu u 
forom oħra ta' kriminalità serja, kif 
speëifikat fl-Anness I u li jolqtu Ŝewā Stati 
Membri jew aktar b'mod li jkun meħtieā 
approëë komuni mill-Istati Membri meta 
jitqiesu l-iskala, is-sinifikat u l-
konsegwenzi tar-reati.  
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Āustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li jkollna deskrizzjoni ëara tal-għanijiet tal-Europol. Ir-rabta proposta bejn il-
ħtieāa għal approëë komuni u l-interess komuni permezz tal-politika tal-Unjoni, tista' tillimita 
l-kompetenza tal-Europol f'dawk il-kaŜijiet fejn m'hemmx politika tal-Unjoni jew m'hemmx 
politika espliëita tal-Unjoni. Min-naħa l-oħra, billi m'hemmx definizzjoni ta' x'għandu jitqies 
bħala kriminalità serja, il-kompetenza tal-Europol tista' titkabbar sakemm il-kriminalità 
taffettwa Ŝewā Stati Membri jew aktar. 
 
 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Europol għandu wkoll jassisti, 
jiŜviluppa, iwettaq u jikkoordina 
attivitajiet ta' taħriā għal uffiëjali tal-
infurzar tal-liāi. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenzi kollha għat-taħriā, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol u 
s-CEPOL mhix applikabbli. 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien b'informazzjoni li 
tikkonëernahom u bi kwalunkwe 
konnessjonijiet bejn reati kriminali; 

(b) jinnotifika lill-Istati Membri mingħajr 
dewmien, permezz tal-unitajiet nazzjonali 
tal-Europol, kif imsemmi fl-Artikolu 7, bl-
informazzjoni li tikkonëernahom u bi 
kwalunkwe konnessjonijiet bejn reati 
kriminali; 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) imwettqa b'mod konāunt mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri; 
or 

(i) imwettqa b'mod konāunt mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
fl-investigazzjonijiet li diāà nbdew mill-
Istati Membri jew b'riŜultat ta' talba mill-
Europol lil Stat Membru biex jibda 
investigazzjoni kriminali; or 

Āustifikazzjoni 

Il-qafas legali li fih l-Europol jista' jwettaq dan il-kompitu għandu jkun espliëitu, jiāifieri taħt 
ir-responsabbiltà ta' min jitwettqu dawn l-azzjonijiet u l-konsegwenzi tar-responsabbiltajiet 
dwar il-protezzjoni tad-dejta għad-dejta proëessata. 
 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) jipprovdi appoāā tekniku u finanzjarju 
għal operazzjonijiet u investigazzjonijiet 
transfruntiera tal-Istati Membri, inkluŜi 
timijiet investigattivi konāunti; 

(h) jipprovdi appoāā tekniku u finanzjarju 
għal operazzjonijiet u investigazzjonijiet 
transfruntiera tal-Istati Membri, inkluŜi 
permezz ta' timijiet investigattivi konāunti 
b'konformità mal-Artikolu 5; 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) jappoāāa, jiŜviluppa, iwettaq, 
jikkoordina u jimplimenta taħriā għal 
uffiëjali tal-infurzar tal-liāi 
b'kooperazzjoni man-netwerk tal-istituti 
tat-taħriā tal-Istati Membri kif stipulat fil-
Kapitolu III; 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenzi kollha għat-taħriā, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol u 
s-CEPOL mhix applikabbli. 
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Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (la) jgħin investigazzjonijiet fl-Istati 
Membri, b'mod partikolari billi jgħaddi l-
informazzjoni rilevanti kollha lill-unitajiet 
nazzjonali. 

 
 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 - paragrafu 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Europol ma għandux japplika 
miŜuri koerŜivi. 

Āustifikazzjoni 

Din ir-regola (mill-Artikolu 88 tat-TFUE) tikkonëerna l-attivitajiet kollha tal-Europol u b'hekk 
trid tissemma' hawn minflok fl-Artikolu ta' wara li jittratta biss it-timijiet ta' investigazzjoni 
konāunti. 
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Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Europol jista', fil-limiti previsti mil-
liāi tal-Istati Membri li fih ikun qed jopera 
t-tim investigattiv konāunt, jassisti fl-
attivitajiet kollha u jiskambja 
informazzjoni mal-membri kollha tat-tim 
investigattiv konāunt. 

2. L-Europol jista', fil-limiti previsti mil-
liāi tal-Istati Membri li fih ikun qed jopera 
t-tim investigattiv konāunt, jassisti fl-
attivitajiet kollha u jiskambja 
informazzjoni mal-membri kollha tat-tim 
investigattiv konāunt. L-uffiëjali tal-
Europol mhumiex se jipparteëipaw fl-
implimentazzjoni tal-miŜuri tal-infurzar 
tal-liāi. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-parteëipazzjoni tal-Europol f'tim 
investigattiv konāunt se jkollha 
tikkonforma mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri li jiffurmawh u se jidher 
f'dokument, iffirmat minn qabel mid-
Direttur tal-Europol, li se jiāi anness mal-
ftehim korrespondenti tal-ħolqien tat-tim 
investigattiv konāunt. 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-anness imsemmi fil-paragrafu 3a se 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-
parteëipazzjoni tal-uffiëjali tal-Europol 
fit-tim investigattiv konāunt, inkluŜi r-
regolamenti dwar il-privileāāi u l-
immunitajiet ta' dawn l-uffiëjali u r-
responsabilitajiet li jirriŜultaw minn 
azzjonijiet irregolari possibbli tagħhom 
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stess. 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 - paragrafu 3c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3c. L-uffiëjali tal-Europol li jipparteëipaw 
f'tim investigattiv konāunt se jkunu 
suāāetti, fir-rigward tal-ksur li tiegħu 
jistgħu jkunu suāāetti jew li jistgħu 
jwettqu, għal-leāiŜlazzjoni nazzjonali tal-
Istat Membru li fih ikun qed jaāixxi t-tim 
investigattiv konāunt u li tkun tapplika 
għall-membri tal-iskwadra ta' 
investigazzjoni konāunta li jwettqu rwoli 
simili f'dan l-Istat Membru. 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 -paragrafu 3d (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3d. L-uffiëjali tal-Europol li jipparteëipaw 
f'tim investigattiv konāunt jistgħu 
jiskambjaw informazzjoni li āejja mis-
sistemi ta' ħŜin tad-dejta tal-Europol mal-
membri tat-tim. Peress li dan jinvolvi 
kuntatt dirett kif regolat fl-Artikolu 7, il-
Europol se jinforma simultanjament lill-
unitajiet nazzjonali tal-Eurool fl-istati 
Membri rrappreŜentati fit-tim investigattiv 
konāunt u l-unitajiet nazzjonali tal-
Europel fl-Istati membri li jipprovdu l-
informazzjoni. 
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Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 - paragrafu 3e (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3e. L-informazzjoni li jikseb uffiëjali tal-
Europol waqt li jipparteëipa f'tim 
investigattiv konāunt tista' tiāi inkorporati 
fis-sistemi ta' ħŜin tad-dejta tal-Europol, 
permezz tal-unitajiet nazzjonali tal-
Europeolk, bl-approvazzjoni tal-awtorità 
kompetenti li tipprovdi dik l-informazzjoni 
u taħt ir-responsabilità tagħha.  

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F'kaŜijiet speëifiëi fejn l-Europol iqis li 
investigazzjoni kriminali għandha tinbeda 
fir-rigward ta' reat li jaqa' taħt l-għanijiet 
tiegħu, għandu jinforma lill-Eurojust. 

1. F'kaŜijiet fejn l-Europol iqis li 
investigazzjoni kriminali għandha tinbeda 
fir-rigward ta' reat li jaqa' taħt l-għanijiet 
tiegħu, għandu jinforma lill-Eurojust. 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-istess ħin, l-Europol għandu jitlob 
lill-Unitajiet Nazzjonali tal-Istati Membri 
konëernati stabbiliti abbaŜi tal-
Artikolu 7(2) biex tinbeda, titwettaq jew 
tiāi kkoordinata investigazzjoni kriminali. 

2. Fl-istess ħin, l-Europol jista' jitlob lill-
Unitajiet Nazzjonali tal-Istati Membri 
konëernati stabbiliti abbaŜi tal-
Artikolu 7(2) biex tinbeda, titwettaq jew 
tiāi kkoordinata investigazzjoni kriminali. 

 
 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. F'kaŜ ta' suspett ta' attakk malizzjuŜ 
fuq in-netwerk jew is-sistema tal-
informazzjoni ta' Ŝewā Stati Membri jew 
korpi tal-Unjoni jew aktar, imwettaq minn 
attur statali jew mhux statali li jinsab 
f'pajjiŜ terz, l-Europol għandu jibda 
investigazzjoni fuq l-inizjattiva tiegħu 
stess. 

Āustifikazzjoni 

Dan biex jiāu evitati sitwazzjonijiet fejn ir-rapporti tal-attakki malizzjuŜi ma jittiħdux mill-Istati 
Membri u allura jibqgħu mhux investigati. 
 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Unitajiet Nazzjonali għandhom 
jinformaw lill-Europol mingħajr dewmien 
dwar il-ftuħ tal-investigazzjoni. 

3. L-Istati Membri għandhom iqisu kif 
xieraq dawn it-talbiet u għandhom, 
permezz tal-Unitajiet Nazzjonali tagħhom, 
jinformaw lill-Europol mingħajr dewmien 
dwar jekk hux se tinfetaħ investigazzjoni. 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
mal-Europol fit-twettiq tal-kompiti tiegħu. 

1. L-Istati Membri u l-Europol għandhom 
jikkooperaw fit-twettiq tal-kompiti tal-
Europol. 
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Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jaħtar Unità Nazzjonali li għandha 
tkun il-korp ta' kollegament bejn l-Europol 
u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kif ukoll mal-istituti tat-taħriā 
għall-uffiëjali tal-infurzar tal-liāi. Kull 
Stat Membru għandu jappunta kap tal-
Unità Nazzjonali.  

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jaħtar Unità Nazzjonali li għandha 
tkun l-organu ta' kollegament bejn l-
Europol u l-awtoritajiet kompetenti 
maħtura mill-Istati Membri. Kull Stat 
Membru għandu jaħtar uffiëjal tal-Unità 
Nazzjonali.  

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Europol jista' jikkoopera direttament 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri fir-rigward ta' investigazzjonijiet 
individwali. F'dan il-kaŜ, l-Europol 
għandu jinforma lill-Unità Nazzjonali 
mingħajr dewmien u jipprovdi kopja ta' 
kwalunkwe informazzjoni skambjata 
matul il-kuntatti diretti bejn l-Europol u l-
awtoritajiet kompetenti rispettivi. 

4. L-unità nazzjonali għandha tkun l-
uniku korp ta' kollegament bejn l-Europol 
u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Madankollu, l-Europol jista' 
jikkoopera direttament mal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri fil-qafas tal-
investigazzjonijiet individwali li dawn l-
awtoritajiet ikunu qed jagħmlu sakemm 
dan il-kuntatt dirett jagħti valur miŜjud 
għall-konkluŜjoni b'suëëess tal-
investigazzjoni u b'konformità mal-
leāiŜlazzjoni nazzjonali. L-Europol għandu 
jinforma lill-Unità Nazzjonali bil-ħtieāa 
għal dan il-kuntatt minn qabel. L-Europol 
għandu jipprovdi, kemm jista' jkun 
malajr, kopja tal-informazzjoni skambjata 
permezz ta' dawn il-kuntatti diretti. 
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Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri għandhom, permezz tal-
Unità Nazzjonali tagħhom jew awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru, b'mod 
partikolari: 

5. L-Istati Membri għandhom, permezz tal-
Unità Nazzjonali tagħhom, b'mod 
partikolari: 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jipprovdu lill-Europol bl-informazzjoni 
meħtieāa għalih biex jilħaq l-għanijiet 
tiegħu. Dan jinkludi li jipprovdu lill-
Europol mingħajr dewmien 
b'informazzjoni marbuta mal-oqsma 
kriminali li huma meqjusa ta' prijorità 
mill-Unjoni. Dan jinkludi wkoll li 
tingħata kopja tal-iskambji bilaterali jew 
multilaterali ma' Stat Membru ieħor jew 
Stati Membri oħra sakemm l-iskambju 
jirreferi għal reat li jaqa' taħt l-għanijiet 
tal-Europol; 

(a) jipprovdu lill-Europol fuq inizjattiva 
proprja l-informazzjoni u d-dejta 
neëessarja għat-twettiq tar-rwoli tiegħu u 
jirrispondu għat-talbiet ta' informazzjoni, 
provvista ta' dejta u assistenza provduta 
mill-Europol; 

 Mingħajr preāudizzju għall-eŜerëizzju tar-
responsabbiltajiet imposti fuq l-Istati 
Membri fir-rigward taŜ-Ŝamma tal-ordni 
skont il-liāi u s-salvagwardja tas-sigurtà 
interna, l-unità nazzjonali m'għandhiex 
tkun obbligata f'kaŜ partikolari li 
tipprovdi informazzjoni u intelligence jekk 
dan ifisser: 

 (i) ħsara għall-interessi essenzjali tas-
sigurtà nazzjonali; 

 (ii) li jiāi pperikolat is-suëëess ta' 
investigazzjoni attwali jew is-sikurezza ta' 
individwi; or 

 (iii) li tiāi Ŝvelata informazzjoni relatata 
għal organizzazzjonijiet jew għal 
attivitajiet speëifiëi ta' intelligence fil-
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qasam tas-sigurtà statali. 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiŜguraw komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effettivi tal-awtoritajiet 
kompetenti kollha tal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tat-taħriā għall-uffiëjali tal-
infurzar tal-liāi fl-Istati Membri, mal-
Europol; 

(b) jiŜguraw komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effettivi tal-awtoritajiet 
kompetenti kollha mal-Europol; 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenzi kollha għat-taħriā, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol u 
s-CEPOL mhix applikabbli. 
 
 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jissensibilizzaw dwar l-attivitajiet tal-
Europol. 

imħassar 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) l-Europol tintalab tagħti l-
informazzjoni rilevanti li tista' tiffaëilita l-
investigazzjonijiet li jwettqu l-awtoritajiet 
kompetenti nominati; 
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Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li tiāi inkluŜa bħala funzjoni tal-unitajiet nazzjonali s-setgħa li jitolbu 
informazzjoni rilevanti għall-investigazzjonijiet tagħhom lill-Europol, b'hekk tissaħaħ il-
kooperazzjoni reëiproka bejn l-Europol u l-Istati Membri. 
 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt cb (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) ji Ŝguraw komunikazzjoni u 
kooperazzjoni effikaëi mal-awtoritajiet 
kompetenti 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 7.4, l-Unitajiet Nazzjonali għandhom jiŜguraw komunikazzjoni u kooperazzjoni 
effikaëi mal-awtoritajiet kompetenti, dan għaliex huma l-punt ta' kuntatt tal-Europol mal-Istati 
Membri. 
 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt cc (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) jiŜguraw konformità mal-liāi f'kull 
skambju ta' informazzjoni bejniethom u l-
Europol. 

Āustifikazzjoni 

Din il-kompetenza ādida tgħin sabiex issaħħaħ is-sistema soda ta' protezzjoni tad-dejta li 
jistabbilixxi dan ir-Regolament. 
 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw 
livell minimu ta' sigurtà tas-sistemi kollha 

9. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw l-
ogħla livell possibbli ta' sigurtà tas-sistemi 
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uŜati biex jagħmlu konnessjoni mal-
Europol. 

kollha uŜati biex jagħmlu konnessjoni mal-
Europol. 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-uffiëjali ta' kollegament għandhom 
jassistu fl-iskambju tal-informazzjoni bejn 
l-Europol u l-Istati Membri tagħhom. 

3. L-uffiëjali ta' kollegament għandhom 
jittrasmettu l-informazzjoni tal-unitajiet 
nazzjonali tagħhom lill-Europol, u l-
Europol lill-unitajiet nazzjonali. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikoli l-oħra, huwa neëessarju li f'dan l-Artikolu jiāi ëëarat li l-punt ta' kuntatt bejn l-
Istati Membri u l-Europol huma l-Unitajiet Nazzjonali. 
 
 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-uffiëjali ta' kollegament għandhom 
jassistu fl-iskambju tal-informazzjoni bejn 
l-Istati Membri tagħhom u l-uffiëjali ta' 
kollegament ta' Stati Membri oħra skont il-
liāi nazzjonali. L-infrastruttura tal-Europol 
tista' tintuŜa, f'konformità mal-liāi 
nazzjonali, biex dawn l-iskambji bilaterali 
jkopru wkoll reati lil hinn mill-għanijiet 
tal-Europol. Il-Bord tal-Maniāment għandu 
jiddetermina d-drittijiet u l-obbligi tal-
uffiëjali ta' kollegament fir-rigward tal-
Europol. 

4. L-uffiëjali ta' kollegament għandhom 
jassistu fl-iskambju tal-informazzjoni bejn 
l-Istati Membri tagħhom u l-uffiëjali ta' 
kollegament ta' Stati Membri oħra skont il-
liāi nazzjonali. L-infrastruttura tal-Europol 
tista' tintuŜa, b'konformità mal-liāi 
nazzjonali, biex dawn l-iskambji bilaterali 
jkopru wkoll reati lil hinn mill-għanijiet 
tal-Europol. Il-Bord tal-Maniāment għandu 
jiddetermina d-drittijiet u l-obbligi tal-
uffiëjali ta' kollegament fir-rigward tal-
Europol. Dawn l-iskambji kollha ta' 
informazzjoni għandhom ikunu skont il-
liāi tal-Unjoni u nazzjonali, b'mod 
partikolari d-DeëiŜjoni 2008/977/ĀAI jew 
id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, kif applikabbli. L-
Europol għandu jipproëessa d-dejta 
riëevuta skont din id-dispoŜizzjoni biss 
meta jista' jitqies bħala riëevitur legali 
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skont il-liāi nazzjonali jew tal-Unjoni. 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Kapitolu III 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

KOMPITI RELATATI MAT-TAĦRIĀ 
GĦALL-UFFIêJALI TAL-INFURZAR 

TAL-LIĀI 

imħassar 

Artikolu 9  

Akkademja tal-Europol  

1. Dipartiment fi ħdan l-Europol, imsejjaħ 
l-Akkademja tal-Europol, kif stabbilit 
minn dan ir-Regolament, għandu 
jappoāāja, jiŜviluppa, iwettaq u 
jikkoordina taħriā għall-uffiëjali tal-
infurzar tal-liāi b'mod partikolari fl-
oqsma tal-ālieda kontra l-kriminalità 
serja li tolqot Ŝewā Stati Membri jew aktar 
u t-terroriŜmu, l-immaniāājar tal-ordni 
pubblika b'riskju kbir u avvenimenti 
sportivi, pjanar strateāiku u l-kmand ta' 
missjonijiet mhux militari tal-Unjoni, kif 
ukoll it-tmexxija tal-infurzar tal-liāi u l-
ħiliet lingwistiëi u b'mod partikolari għal: 

 

(a) sensibilizzazzjoni u l-għarfien ta':   

i) strumenti internazzjonali u tal-Unjoni 
dwar il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liāi;  

 

ii) il-korpi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
Europol, l-Eurojust u l-Frontex, il-
funzjonament u r-rwol tagħhom;  

 

iii) aspetti āudizzjarji ta' kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liāi u għarfien prattiku dwar 
l-aëëess għal kanali ta' informazzjoni;  

 

(b) jinkoraāāixxi l-iŜvilupp ta' 
kooperazzjoni reājonali u bilaterali fost l-
Istati Membri u bejn l-Istati Membri u 
pajjiŜi terzi; 

 

(c) jindirizza oqsma tematiëi speëifiëi ta' 
reati jew pulizija fejn taħriā fil-livell tal-
Unjoni jista' jŜid il-valur; 
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(d) ifassal kurrikuli komuni speëifiëi 
għall-uffiëjali tal-infurzar tal-liāi biex 
iħarriāhom għal parteëipazzjoni 
f'missjonijiet ëivili tal-Unjoni; 

 

(e) jappoāāja lill-Istati Membri fl-
attivitajiet bilaterali ta' bini ta' kapaëità 
fl-infurzar tal-liāi f'pajjiŜi terzi;  

 

(f) iħarreā lil min iħarreā u jgħin fit-titjib 
u l-iskambju tal-aħjar prassi ta' tagħlim. 

 

2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tiŜviluppa u regolarment taāāorna l-
għodod u l-metodoloāiji tat-tagħlim u 
tapplikahom f'perspettiva ta' tagħlim 
matul il-ħajja sabiex jissaħħu l-ħiliet tal-
uffiëjali tal-infurzar tal-liāi. L-Akkademja 
tal-Europol għandha tevalwa r-riŜultati 
ta' dawk l-azzjonijiet bil-ħsieb li ttejjeb il-
kwalità, il-koerenza u l-effikaëja ta' 
azzjonijiet futuri.  

 

Artikolu 10  

Kompiti tal-Akkademja tal-Europol  

1. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tħejji analiŜi strateāika multiannwali tal-
ħtiāijiet tat-taħriā u programmi ta' 
tagħlim multiannwali. 

 

2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tiŜviluppa u timplimenta attivitajiet ta' 
taħriā u prodotti ta' tagħlim li jistgħu 
jinkludu:  

 

(a) korsijiet, seminars, konferenzi, 
attivitajiet bl-internet u ta' tagħlim-e; 

 

(b) kurrikuli komuni ta' sensibilizzazzjoni, 
tindirizza laguni u/jew tiffaëilita approëë 
komuni fir-rigward ta' fenomeni 
kriminali transfruntieri; 

 

(c) moduli ta' taħriā iggradati skont stadji 
progressivi jew livelli ta' kumplessità tal-
ħiliet meħtieāa mill-grupp rilevanti fil-
mira, u ffukati jew fuq reājun āeografiku 
definit jew fuq qasam tematiku speëifiku 
ta' attività kriminali jew fuq sett speëifiku 
ta' ħiliet professjonali; 

 

(d) programmi ta' skambju u sekondar ta' 
uffiëjali tal-infurzar tal-liāi fil-kuntest ta' 
approëë ta' taħriā fuq baŜi operazzjonali. 
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3. Sabiex tiāi Ŝgurata politika koerenti tat-
taħriā Ewropew b'sostenn għall-
missjonijiet ëivili u l-bini tal-kapaëità 
f'pajjiŜi terzi, l-Akkademja tal-Europol 
għandha: 

 

(a) tivvaluta l-impatt tal-politiki u l-
inizjattivi eŜistenti tal-Unjoni relatati mat-
taħriā fl-infurzar tal-liāi; 

 

(b) tiŜviluppa u tipprovdi taħriā sabiex 
tipprepara uffiëjali tal-infurzar tal-liāi 
mill-Istati Membri għal parteëipazzjoni 
f'missjonijiet ëivili, inkluŜ biex 
tippermettilhom jiksbu ħiliet lingwistiëi 
rilevanti; 

 

(c) tiŜviluppa u tipprovdi taħriā għal 
uffiëjali tal-infurzar tal-liāi minn pajjiŜi 
terzi, b'mod partikolari mill-pajjiŜi li 
huma kandidati għall-adeŜjoni fl-Unjoni; 

 

(d) timmaniāāja fondi tal-Unjoni 
ddedikati għall-Assistenza Esterna biex 
tgħin pajjiŜi terzi jibnu l-kapaëità 
tagħhom fl-oqsma ta' politika rilevanti, 
f'konformità mal-prijoritajiet stabbiliti tal-
Unjoni. 

 

4. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tippromwovi r-rikonoxximent reëiproku 
tat-taħriā fl-infurzar tal-liāi fl-Istati 
Membri u l-istandards ta' kwalità Ewropej 
eŜistenti relatati. 

 

Artikolu 11  

Riëerka rilevanti għat-taħriā  

1. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tikkontribwixxi lejn l-iŜvilupp ta' riëerka 
rilevanti għall-attivitajiet ta' taħriā koperti 
minn dan il-Kapitolu.  

 

2. L-Akkademja tal-Europol għandha 
tippromwovi u tistabbilixxi sħubija ma' 
korpi tal-Unjoni kif ukoll ma' istituti 
akkademiëi pubbliëi u privati u għandha 
tħeāāeā l-ħolqien ta' sħubijiet iktar 
b'saħħithom bejn l-universitajiet u l-
istituti tat-taħriā fl-infurzar tal-liāi fl-
Istati Membri. 
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Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar it-taħriā, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol 
u s-CEPOL mhix applikabbli, għalhekk jitneħħa il-Kapitolu III kollu. 
 

Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 - punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Ladarba l-Kumitat Xjentifiku jinħoloq minħabba l-fuŜjoni bejn l-Europol-CEPOL, u r-
rapporteur jikkunsidra li din il-fuŜjoni mhix applikabbli, għandu jitħassar dan il-punt c. 
 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1- punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur ma jqisx li l-possibilità li jiāi stabbilit Bord EŜekuttiv, fl-interess tal-garanzija 
tat-trasparenza u d-demokrazija interna tal-Europol hija konvenjenti. 
 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Bord tal-Maniāment għandu jkun 
magħmul minn rappreŜentant wieħed minn 
kull Stat Membru u Ŝewā rappreŜentanti 
tal-Kummissjoni, kollha bid-dritt tal-vot. 

1. Il-Bord tal-Maniāment għandu jkun 
magħmul minn rappreŜentant wieħed minn 
kull Stat Membru u rappreŜentant wieħed 
tal-Kummissjoni, kollha bid-dritt tal-vot. 
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Āustifikazzjoni 

Kull Stat Membru hu rrappreŜentat minn membru wieħed fil-Bord tal-Maniāment, għalhekk hu 
kkunsidrat konvenjenti li jinŜamm rappreŜentant wieħed tal-Kummissjoni, għaliex b'dan il-mod 
huwa aktar āust. 
 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 - paragrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. RappreŜentant tal-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt għandu jkun 
awtorizzat li jattendi l-laqgħat tal-Bord 
tal-Maniāment bi status ta' osservatur. 
Dan ir-rappreŜentant m'għandux ikun 
intitolat li jivvota. 

 

Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull membru tal-Bord tal-Maniāment 
jista' jkun rappreŜentat minn membru 
supplenti li għandu jinħatar abbaŜi tal-
esperjenza tiegħu fl-immaniāājar ta' 
organizzazzjonijiet mis-settur pubbliku u 
privat u l-għarfien tal-politika nazzjonali 
dwar it-taħriā għall-uffiëjali tal-infurzar 
tal-liāi. Il-membru supplenti għandu 
jaāixxi bħala membru fil-kwistjonijiet 
kollha relatati mat-taħriā tal-uffiëjali tal-
infurzar tal-liāi. Il-membru supplenti 
għandu jirrappreŜenta lill-membru fl-
assenza tiegħu. Il-membru għandu 
jirrappreŜenta lill-membru supplenti fi 
kwalunkwe kwistjoni relatata mat-taħriā 
tal-uffiëjali tal-infurzar tal-liāi fl-assenza 
tiegħu. 

3. Kull membru tal-Bord tal-Maniāment 
jista' jkun rappreŜentat minn membru 
supplenti li għandu jinħatar mill-membru 
abbaŜi tal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 13.2. Il-membru supplenti għandu 
jirrappreŜenta lill-membru fl-assenza 
tiegħu. 
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Āustifikazzjoni 

Huwa aktar operattiv li l-membru proprju tal-Bord tal-Maniāment jaħtar lill-membru 
supplenti. 
 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-partijiet kollha rappreŜentati fil-Bord 
tal-Maniāment għandhom jagħmlu sforzi 
biex jillimitaw id-dawran tar-
rappreŜentanti tagħhom, biex tiāi Ŝgurata 
l-kontinwità tal-ħidma tal-Bord tal-
Maniāment. Il-partijiet kollha għandhom 
ifittxu li jilħqu rappreŜentanza bilanëjata 
bejn irāiel u nisa fil-Bord tal-Maniāment. 

4. Il-partijiet kollha rappreŜentati fil-Bord 
tal-Maniāment għandhom ifittxu li jilħqu 
rappreŜentanza bilanëjata bejn irāiel u nisa 
fil-Bord tal-Maniāment. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa l-elezzjoni tal-Istat tal-membru tal-Bord tal-Maniāment, għalhekk hija neëessarja t-
tneħħija tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu. 
 

Emenda  96 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-mandat tal-membri u tal-membri 
supplenti għandu jkun ta' erba' snin. Dak 
il-mandat għandu jkun jista' jiāi estiŜ. 
Mal-iskadenza tal-mandat tagħhom jew 
fil-kaŜ tar-riŜenja tagħhom, il-membri 
għandhom jibqgħu fl-uffiëëju sakemm 
jiāāeddu l-ħatriet tagħhom jew sakemm 
jiāu ssostitwiti. 

5. Il-mandat tal-membri u tal-membri 
supplenti għandu jdum skont iŜ-Ŝmien li 
jingħata mill-Istat Membru li pprovdieh. 

Āustifikazzjoni 

Kull Stat jaħtar il-membru tiegħu fil-Bord tal-Maniāment u sabiex tiāi mgħammra din is-
sistema ta' koerenza, it-tul tal-mandat għandu jkun suāāett għaŜ-Ŝmien li jingħatalu mill-Istat 
Membru li pprovdieh. 
 



 

 
 PE529.533/ 49 

 MT 

 

Emenda  97 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 - paragrafu 5a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-President għandu jkollu l-appoāā 
tas-Segretarjat tal-Bord tal-Maniāment. 
Is-Segretarjat għandu b'mod partikolari: 

 (a) ikun involut mill-qrib u kontinwament 
fl-organizzazzjoni, il-koordinazzjoni u l-
iŜgurar tal-koerenza tal-ħidma tal-Bord 
tal-Maniāment. Filwaqt li jaāixxi taħt ir-
responsabilità u b'konformità mal-linji 
gwida tal-President, 

 (b) jipprovdi lill-Bord tal-Maniāment bl-
appoāā amministrattiv meħtieā biex 
iwettaq id-doveri tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

L-eperjenza wriet l-utilità tas-segretarjat tal-Bord tal-Maniāment, għal din ir-raāuni għandu 
jinŜamm. 
 

Emenda  98 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5b. Kull membru tal-Bord tal-Maniāment 
għandu jressaq dikjarazzjoni tal-interessi 
tiegħu jew tagħha fil-bidu tal-mandat 
tiegħu jew tagħha. 

 
 
 

Emenda  99 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d 

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

(d) jadotta rapport konsolidat tal-attività 
annwali tal-attivitajiet tal-Europol u 
jibagħtu u jippreŜentah quddiem il-Grupp 
ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt u 
jippreŜentah lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Qorti tal-Awdituri, lill-parlamenti 
nazzjonali u lill-Kontrollur Ewropew 
għall-protezzjoni tad-Data sal-1 ta' Lulju 
tas-sena ta' wara. Ir-rapport konsolidat tal-
attività annwali għandu jsir pubbliku; 

 

Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt g 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) jadotta strateāija kontra l-frodi, 
proporzjonata mar-riskji ta' frodi, filwaqt 
li jqis l-ispejjeŜ u l-benefiëëji tal-miŜuri li 
għandhom jiāu implimentati; 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

M'għandhomx jiāu limitati ŜŜejjed il-kompetenzi tal-Europol u jingħaqdu ma' dawk tal-OLAF. 
 

Emenda  101 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

 

Emenda  102 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) f'konformità mal-paragrafu 2, 
jeŜerëita, fir-rigward tal-persunal tal-
Europol, is-setgħat mogħtija lill-Awtorità 
tal-Ħatra mir-Regolamenti tal-Persunal u 
mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' 
Uffiëjali Oħra lill-Awtorità bis-Setgħa 
biex Tikkonkludi Kuntratti ta' Impjieg 
("setgħat tal-awtorità li taħtar"); 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Dan jikkorrispondi mal-emenda tal-Artikolu 19 punt (ka) (ādid). 
 

Emenda  103 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt j 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) jadotta regoli ta' implimentazzjoni 
xierqa biex jimplimenta r-Regolamenti tal-
Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' 
Uffiëjali Oħra skont l-Artikolu 110 tar-
Regolamenti tal-Persunal; 

(j) fuq proposta tad-Direttur, jadotta regoli 
ta' implimentazzjoni xierqa biex 
jimplimenta r-Regolamenti tal-Persunal u 
l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Uffiëjali 
Oħra skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti 
tal-Persunal; 

 

Emenda  104 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt n 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Ladarba l-Kumitat Xjentifiku jinħoloq minħabba l-fuŜjoni bejn l-Europol-CEPOL, u r-
rapporteur jikkunsidra li din il-fuŜjoni mhix applikabbli, għandu jitħassar dan il-punt n. 
 



 

 
 PE529.533/ 52 

 MT 

Emenda  105 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt o 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(o) jiŜgura segwitu xieraq tas-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet li joħorāu mir-
rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar 
interni jew esterni, kif ukoll minn 
investigazzjonijiet tal-Uffiëëju Ewropew ta' 
Kontra l-Frodi (OLAF) u mill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; 

 

Emenda  106 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt p 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) jieħu d-deëiŜjoni kollha dwar il-
ħolqien tal-istrutturi interni tal-Europol u 
fejn meħtieā, il-modifiki tagħhom; 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Dan jikkorrispondi mal-emenda għall-Artikolu 19 punt (kb) (ādid). 
 

Emenda  107 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt qa (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (qa) jaħtar Uffiëjal tal-Protezzjoni tad-
Data, li għandu jkun indipendenti fil-
funzjonijiet tiegħu mill-Bord tal-
Maniāment u għandu jkun responsabbli 
biex jistabbilixxi u jimmaniāāja s-sistemi 
tal-ipproëessar tad-dejta. 

 

Emenda  108 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Bord tal-Maniāment jista', fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont 
l-Artikolu 46(3)(f) u b'maāāoranza ta' 
Ŝewā terzi tal-membri tiegħu, jimponi 
projbizzjoni temporanja jew definittiva 
fuq l-ipproëessar.  

Āustifikazzjoni 

Dan jikkorrispondi mal-Artikolu 46(3)(f) li skontu l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data għandu jkun intitolat għad-dritt għal proposta għal projbizzjoni temporanja jew 
definittiva tal-ipproëessar; 
 

Emenda  109 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Bord tal-Maniāment għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, jadotta deëiŜjoni, abbaŜi tal-
Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-
Persunal u tal-Artikolu 6 tal-
Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Uffiëjali 
Oħra, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta' 
awtorità li taħtar lid-Direttur EŜekuttiv u 
li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet skont liema 
minn dawn il-delegi ta' setgħat jistgħu 
jiāu sospiŜi. Id-Direttur EŜekuttiv huwa 
awtorizzat li jissottodelega dawn is-
setgħat. 

imħassar 

Fejn ikun meħtieā minħabba ëirkostanzi 
eëëezzjonali, il-Bord tal-Maniāment jista', 
permezz ta' deëiŜjoni, temporanjament 
jissospendi d-delega tas-setgħat tal-
awtorità tal-ħatra lid-Direttur EŜekuttiv u 
dawk sottodelegati mid-Direttur EŜekuttiv 
u jeŜerëitahom huwa stess jew jiddelega 
dawk is-setgħat lil wieħed mill-membri 
tiegħu jew lil membru tal-persunal li 
mhuwiex id-Direttur EŜekuttiv. 
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Āustifikazzjoni 

Dan jikkorrispondi mal-emendi għall-Artikolu 19 punt (ka) (ādid) kif ukoll għall-Artikolu 22(3). 
imħassar 
 

Emenda  110 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Bord tal-Maniāiment għandu jadotta 
il-programm ta' ħidma annwali l-aktar tard 
sat-30 ta' Novembru kull sena, abbaŜi ta' 
abbozz ippreŜentat mid-Direttur EŜekuttiv, 
filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni. 
Għandu jibagħtu lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-
Parlamenti nazzjonali. 

1. Il-Bord tal-Maniāment għandu jadotta 
il-programm ta' ħidma annwali l-aktar tard 
sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, abbaŜi 
ta' abbozz ippreŜentat mid-Direttur 
EŜekuttiv u preŜentat lill-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt, filwaqt 
li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni. Dan 
għandu jibagħtu lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u 
lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-programm ta' ħidma annwali għandu 
jinkludi miri dettaljati u r-riŜultati 
mistennija inkluŜi indikaturi tal-
prestazzjoni. Għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li se jiāu 
ffinanzjati u indikazzjoni tar-riŜorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, skont il-prinëipji tal-baāit u tal-
immaniāājar abbaŜi tal-attivitajiet. Il-
programm ta' ħidma annwali għandu jkun 
koerenti mal-programm ta' ħidma 
multiannwali msemmi fil-paragrafu 4. 
Għandu jindika b'mod ëar il-kompiti li āew 
miŜjuda, mibdula jew imħassra b'paragun 
mas-sena finanzjarja preëedenti. 

2. Il-programm ta' ħidma annwali għandu 
jinkludi miri dettaljati u r-riŜultati 
mistennija inkluŜi indikaturi tal-
prestazzjoni. Għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li se jiāu 
ffinanzjati u indikazzjoni tar-riŜorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, skont il-prinëipji tal-baāit u tal-
immaniāājar abbaŜi tal-attivitajiet. Il-
programm ta' ħidma annwali se jkun 
soāāett għall-programm ta' ħidma 
pluriennali msemmi fil-paragrafu 4. 
Għandu jindika b'mod ëar il-kompiti li āew 
miŜjuda, mibdula jew imħassra b'paragun 
mas-sena finanzjarja preëedenti. 
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Emenda  112 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kwalunkwe emenda sostanzjali fil-
programm ta' ħidma annwali għandha 
tkun addottata bl-istess proëedura tal-
programm ta' ħidma annwali inizjali. Il-
Bord tal-Maniāiment jista' jiddelega lid-
Direttur EŜekuttiv is-setgħa li jagħmel 
emendi mhux sostanzjali fil-programm ta' 
ħidma annwali. 

L-emendi, fil-programm ta' ħidma annwali, 
għandhom ikunu adottati bl-istess 
proëedura tal-programm ta' ħidma annwali 
inizjali. Il-Bord tal-Maniāiment jista' 
jiddelega lid-Direttur EŜekuttiv is-setgħa li 
jagħmel emendi mhux sostanzjali fil-
programm ta' ħidma annwali. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-programm ta' ħidma multiannwali 
adottat għandu jiāi ppreŜentat lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali. 

Il-programm ta' ħidma multiannwali 
adottat għandu jiāi ppreŜentat lill-Grupp 
ta' Skruntinju Parlamentari Konāunt, u 
għandu jintbagħat lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u 
lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Bord tal-Maniāment għandu wkoll 
jadotta l-programm ta' ħidma multiannwali 
u jaāāornah sat-30 ta' Novembru kull sena, 
filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni u 
wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew u mal-Parlamenti nazzjonali. 

Il-Bord tal-Maniāment għandu wkoll 
jadotta l-programm ta' ħidma multiannwali 
u jaāāornah sat-30 ta' Novembru kull sena, 
filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni u 
wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew u mal-parlamenti nazzjonali, kif 
ukoll mal-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data.  
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Emenda  115 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-mandat tal-President u l-Viëi 
President għandu jkun ta' erba' snin. Il-
mandat tagħhom jista' jiāāedded darba. 
Madankollu, jekk is-sħubija tagħhom fil-
Bord tal-Maniāment tintemm fi 
kwalunkwe waqt tul it-terminu tagħhom 
bħala President jew Viëi President, it-
terminu tagħhom għandu awtomatikament 
jiskadi f'dik id-data. 

2. Il-mandat tal-President u l-Viëi 
President għandu jkun ta' ħames snin. Il-
mandat tagħhom jista' jiāāedded darba. 
Madankollu, jekk is-sħubija tagħhom fil-
Bord tal-Maniāment tintemm fi 
kwalunkwe waqt tul it-terminu tagħhom 
bħala President jew Viëi President, it-
terminu tagħhom għandu awtomatikament 
jiskadi f'dik id-data. 

Āustifikazzjoni 

Hu aktar konsistenza u aħjar li l-mandat ikun ta' ħames snin, bħall-mandat tad-Direttur 
EŜekuttiv, peress li r-relazzjoni tagħhom għandha tkun kostanti sabiex ikun Ŝgurat li l-Europel 
jiffunzjona bla problemi. 
 

Emenda  116 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 - paragrafu 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. RappreŜentant tal-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt għandu jkun 
awtorizzat li jattendi l-laqgħat tal-Bord 
tal-Maniāment bi status ta' osservatur.  
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preāudizzju għall-
Artikoli 14(1)(a), (b) u (c), l-Artikolu 16(1) 
u l-Artikolu 56(8), il-Bord tal-Maniāment 
għandu jieħu d-deëiŜjonijiet permezz tal-
maāāoranza tal-membri. 

1. Mingħajr preāudizju għall-
Artikoli 14(1), l-ewwel subparagrafu (a), 
(b) u (c), l-Artikolu 14(1)(1a), l-
Artikolu 16(1) u l-Artikolu 56(8), il-Bord 
tal-Maniāment għandu jieħu d-deëiŜjonijiet 
permezz tal-maāāoranza tal-membri. 
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Emenda  118 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 - paragrafu 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Ir-rappreŜentant tal-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt ma 
għandux jipparteëipa fil-votazzjonijiet. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur EŜekuttiv għandu jirrapporta 
għand il-Parlament Ewropew dwar il-
prestazzjoni ta' dmirijietu meta jiāi 
mistieden jagħmel hekk. Il-Kunsill jista' 
jistieden lid-Direttur EŜekuttiv biex 
jirrapporta dwar il-prestazzjoni ta' 
dmirijietu. 

3. Id-Direttur EŜekuttiv għandu jidher 
quddiem il-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāut u jirrapporta lilu 
regolarment dwar il-qadi ta' dmirijietu 
meta jiāi mistieden jagħmel hekk. Il-
Kunsill jista' jistieden lid-Direttur 
EŜekuttiv biex jirrapporta dwar il-qadi ta' 
dmirijietu. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) it-tħejjija tal-programm ta' ħidma 
annwali u l-programm ta' ħidma 
multiannwali u jressaqhom quddiem il-
Bord tal-Maniāment wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni 

(c) it-tħejjija tal-programm ta' ħidma 
annwali u l-programm ta' ħidma 
multiannwali u jressaqhom quddiem il-
Bord tal-Maniāment, filwaqt li titqies l-
opinjoni tal-Kummissjoni; 

Āustifikazzjoni 

Il-konsultazzjoni preëedenti mal-Kumissjoni titwettaq b'opinjoni, kif huwa stabbilit ukoll fl-
Artikoli 15(1) u 15(4) ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda  121 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) it-tħejjija ta' strateāija kontra l-frodi 
għall-Europol u l-preŜentazzjoni tagħha 
lill-Bord tal-Maniāiment għall-
approvazzjoni; 

(h) it-tħejjija ta' analiŜi kontra l-frodi u 
strateāija għall-prevenzjoni u l-āestjoni 
tal-kunflitti ta' interess għall-Europol u l-
preŜentazzjoni tagħha lill-Bord tal-
Maniāiment għall-approvazzjoni; 

Āustifikazzjoni 

Ikkonsulta r-referenzi interni. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt k 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(k) it-tħejjija ta' abbozz ta' pjan ta' politika 
multiannwali għall-persunal u jippreŜentah 
lill-Bord tal-Maniāment wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni; 

(k) it-tħejjija ta' abbozz ta' pjan ta' politika 
multiannwali għall-persunal u jippreŜentah 
lill-Bord tal-Maniāment filwaqt li titqies l-
opinjoni tal-Kummissjoni; 

Āustifikazzjoni 

Il-konsultazzjonijiet mal-Kummissjoni jitwettqu b'opinjoni. 
 

Emenda  123 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 - punt ka (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ka) l-eŜerëitar, fir-rigward tal-persunal 
tal-Europol, ta' dawk is-setgħat mogħtija 
mir-Regolamenti tal-Persunal tal-
Komunitajiet Ewropej lill-Awtorità tal-
Ħatra u mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Uffiëjali Oħra tal-Komunitajiet lill-
Awtorità bis-Setgħa biex Tikkonkludi l-
Kuntratti ta' Impjieg (‘setgħat tal-
Awtorità tal-Ħatra'), mingħajr 
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preāudizzju għall-Artikolu 14(1)(j); 

Āustifikazzjoni 

Is-setgħat tal-Awtorità tal-Ħatra għandhom, kif previst skont id-dispoŜizzjonijiet qafas attawli, 
jibqgħu f'idejn id-Direttur EŜekuttiv b'konformità mad-dispoŜizzjonijiet emendati tal-
Artikolu 14(i) u l-Artikolu 14(2). 
 

Emenda  124 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt kb (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (kb) it-teħid tad-deëiŜjonijiet kollha dwar 
il-ħolqien tal-istrutturi interni tal-Europol 
u fejn meħtieā, il-modifiki tagħhom; 

Āustifikazzjoni 

B'konformità mad-dispoŜizzjonijiet emendati tal-Artikolu 14(1)(p). 
 

Emenda  125 

Proposta għal regolament 

Taqsima 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

TAQSIMA 3 imħassar 

KUMITAT XJENTIFIKU GĦAT-
TAĦRIĀ 

 

Artikolu 20  

Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā  

1. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā 
għandu jkun korp konsultattiv 
indipendenti li jiŜgura u jiggwida l-
kwalità xjentifika tal-ħidma tal-Europol 
dwar it-taħriā. Għal dan il-għan, id-
Direttur EŜekuttiv għandu jinvolvi lill-
Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā minn 
kmieni fit-tħejjija tad-dokumenti kollha 
msemmija fl-Artikolu 14 sakemm dawn 
ikunu relatati mat-taħriā.  

 

2. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā  
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għandu jkun magħmul minn ħdax-il (11) 
persuna tal-ogħla stima akkademika jew 
professjonali fis-suāāetti koperti mill-
Kapitolu III ta' dan ir-Regolament. Il-
Bord tal-Maniāiment għandu jaħtar lill-
membri wara sejħa trasparenti għall-
applikazzjonijiet u l-proëedura tal-għaŜla, 
li tkun āiet ippubblikata f'Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. Il-membri 
tal-Bord tal-Maniāment ma għandhomx 
ikunu membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għat-Taħriā. Il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għat-Taħriā għandhom ikunu 
indipendenti. Huma la għandhom ifittxu 
u lanqas jieħdu struzzjonijiet mingħand xi 
gvern jew xi korp ieħor. 

3. Il-lista tal-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għat-Taħriā għandha tkun 
pubblika u għandha tiāi aāāornata mill-
Europol fil-websajt tiegħu. 

 

4. Il-mandat tal-membri tal-Bord 
Xjentifiku għat-Taħriā għandu jkun ta' 
ħames snin. Ma għandux jiāi māedded u 
l-membri tiegħu jistgħu jitneħħew mill-
kariga jekk ma jissodisfawx il-kriterji tal-
indipendenza. 

 

5. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā 
għandu jeleāāi l-President u l-Viëi 
President tiegħu għal terminu ta' ħames 
snin. Għandu jadotta poŜizzjonijiet 
b'maāāoranza sempliëi. Għandu jitlaqqa' 
mill-President sa erba' darbiet fis-sena. 
Jekk meħtieā, il-President għandu jsejjaħ 
laqgħat straordinarji fuq inizjattiva tiegħu 
jew fuq talba ta' mill-inqas erba' membri 
tal-Kumitat. 

 

6. Id-Direttur EŜekuttiv, il-Viëi Direttur 
EŜekuttiv għat-Taħriā jew ir-
rappreŜentanti rispettivi tagħhom 
għandhom jiāu mistiedna għal-laqgħat 
bħala osservaturi li ma jivvutax. 

 

7. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā 
għandu jkun mgħejjun minn segretarju/a 
li għandu/ha j/tkun membru tal-persunal 
tal-Europol magħŜul mill-Kumitat u 
maħtur mid-Direttur EŜekuttiv. 

 

8. Il-Kumitat Xjentifiku għat-Taħriā  
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għandu, b'mod partikolari:  

(a) jagħti parir lid-Direttur EŜekuttiv u 
lill-Viëi Direttur EŜekuttiv għat-Taħriā fl-
abbozzar tal-programm ta' ħidma annwali 
u dokumenti strateāiëi oħra, biex jiŜgura 
l-kwalità xjentifika tagħhom u l-koerenza 
tagħhom mal-politiki u l-prijoritajiet tal-
Unjoni għas-settur; 

 

(b) jipprovdi opinjoni u pariri 
indipendenti lill-Bord tal-Maniāment 
dwar kwistjonijiet marbuta mal-mandat 
tiegħu; 

 

(c) jipprovdi opinjoni u pariri 
indipendenti dwar l-kwalità tal-kurrikula, 
il-metodi ta' tagħlim applikati, l-
alternattiv ta' tagħlim u l-iŜviluppi 
xjentifiëi; 

 

(d) iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor ta' 
konsulenza relatat mal-aspetti xjentifiëi 
tal-ħidma tal-Europol b'rabta ma' taħriā 
fuq talba tal-Bord tal-Maniāment jew 
mid-Direttur EŜekuttiv jew mill-Viëi 
Direttur EŜekuttiv għat-Taħriā. 

 

9. Il-baāit annwali tal-Kumitat Xjentifiku 
għat-Taħriā għandu jiāi allokat taħt 
intestitura baāitarja individwali tal-
Europol. 

 

Āustifikazzjoni 

Peress li l-Kumitat Xjentifiku jinħoloq minħabba tal-għaqda bejn l-Europol u CEPOL, u r-
rapporteur iqis li din l-għaqda mhux meħtieāa, għandu jitħassar l-Arikolu 20. 
 

Emenda  126 

Proposta għal regolament 

Taqsima 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

TAQSIMA 4 imħassar 

BORD EśEKUTTIV  

Artikolu 21  

Stabbiliment  

Il-Bord tal-Manāiment jista' jistabbilixxi  
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Bord EŜekuttiv. 

Artikolu 22  

Funzjonijiet u organizzazzjoni  

1. Il-Bord EŜekuttiv għandu jassisti lill-
Bord tal-Maniāment. 

 

2. Il-Bord EŜekuttiv għandu jkollu l-
funzjonijiet li āejjin: 

 

(a) iħejji deëiŜjonijiet biex jiāu adottati 
mill-Bord tal-Maniāment; 

 

(b) jiŜgura, flimkien mal-Bord tal-
Maniāment, segwitu xieraq tas-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet li joħorāu mir-
rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar 
interni jew esterni, kif ukoll minn rapporti 
tal-investigazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Uffiëëju 
Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF); 

 

(c) mingħajr preāudizzju għall-
funzjonijiet tad-Direttur EŜekuttiv, kif 
stabbilit fl-Artikolu 19, jassisti u jagħti 
pariri lid-Direttur EŜekuttiv fl-
implimentazzjoni tad-deëiŜjonijiet tal-
Bord tal-Maniāment bil-għan li tissaħħaħ 
is-superviŜjoni tal-maniāment 
amministrattiv. 

 

3. Meta meħtieā, minħabba l-urāenza, il-
Bord EŜekuttiv jista' jieħu ëerti 
deëiŜjonijiet provviŜorji f'isem il-Bord tal-
Maniāment, b'mod partikolari dwar 
kwistjonijiet ta' maniāment 
amministrattiv, inkluŜ is-sospensjoni tad-
delega ta' setgħat ta' awtorità tal-ħatra. 

 

4. Il-Bord EŜekuttiv għandu jkun 
magħmul mill-President tal-Bord tal-
Maniāment, rappreŜentant wieħed tal-
Kummissjoni fil-Bord tal-Maniāment u 
tliet membri oħra maħtura mill-Bord tal-
Maniāment minn fost il-membri tiegħu. 
Il-President tal-Bord tal-Maniāment 
għandu wkoll jkun il-President tal-Bord 
EŜekuttiv. Id-Direttur EŜekuttiv għandu 
jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord 
EŜekuttiv, iŜda ma għandux ikollu dritt 
tal-vot. 

 

5. Il-mandat tal-membri tal-Bord  
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EŜekuttiv għandu jkun ta' erba' snin. Il-
mandat tal-membri tal-Bord EŜekuttiv 
għandu jintemm meta tispiëëa s-sħubija 
tagħhom fil-Bord tal-Maniāment. 

6. Il-Bord EŜekuttiv għandu jagħmel mill-
inqas laqgħa ordinarja waħda kull tliet 
xhur. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew 
fuq talba tal-membri tiegħu. 

 

7. Il-Bord EŜekuttiv għandu jikkonforma 
mar-regoli ta' proëedura stabbiliti mill-
Bord tal-Maniāment. 

 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur ma jqisx li hija xierqa l-possibiltà li jinħoloq Kumitat EŜekuttiv, sabiex tiāi 
Ŝgurata t-trasparenza u d-demokrazija interna tal-Europol. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Europol jista' jiābed u jipproëessa 
informazzjoni, inkluŜa dejta personali, 
minn sistemi tal-informazzjoni, ta' natura 
nazzjonali, tal-Unjoni jew internazzjonali, 
inkluŜ permezz ta' aëëess dirett 
kompjuterizzat, sa fejn awtorizzat minn 
strumenti āuridiëi tal-Unjoni, 
internazzjonali jew nazzjonali. Id-
dispoŜizzjonijiet applikabbli ta' dawn l-
istrumenti āuridiëi tal-Unjoni, 
internazzjonali jew nazzjonali għandhom 
jirregolaw l-aëëess għal din id-dejta u l-uŜu 
tagħha mill-Europol, sakemm dawn 
jipprevedu regoli, dwar l-aëëess u l-uŜu, li 
jkunu aktar stretti minn dawk ta' dan ir-
Regolament. L-aëëess għal dawn is-
sistemi ta' informazzjoni għandu jingħata 
biss lil persunal tal-Europol awtorizzat kif 
dovut sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu. 

3. L-Europol jista' jiābed u jipproëessa 
informazzjoni, inkluŜa dejta personali, 
minn sistemi tal-informazzjoni, ta' natura 
nazzjonali, tal-Unjoni jew internazzjonali, 
inkluŜ permezz ta' aëëess dirett 
kompjuterizzat, sakemm ikun awtorizzat 
minn strumenti āuridiëi tal-Unjoni, 
internazzjonali jew nazzjonali u meta 
jkunu jistgħu jintwerew il-ħtieāa u l-
proporzjonalità ta' dan l-aëëess għat-
twettiq ta' xi kompitu li jaqa' taħt il-
mandat tal-Europol. Id-dispoŜizzjonijiet 
applikabbli ta' dawn l-istrumenti āuridiëi 
tal-Unjoni, internazzjonali jew nazzjonali 
għandhom jirregolaw l-aëëess għal din id-
dejta u l-uŜu tagħha mill-Europol, sakemm 
dawn jipprevedu regoli, dwar l-aëëess u l-
uŜu, li jkunu aktar stretti minn dawk ta' dan 
ir-Regolament.  

 Dawn għandhom jistabbilixxu l-objettivi, 
il-kategoriji tad-dejta personali u l-
iskopijiet, il-mezzi u l-proëedura li 
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għandha tiāi segwita biex tināibed u tiāi 
proëessata l-informazzjoni, b'osservanza 
tal-leāiŜlazzjoni u l-prinëipji applikabbli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta. L-aëëess 
għal dawn is-sistemi ta' informazzjoni 
għandu jingħata biss lil persunal tal-
Europol awtorizzat kif dovut sakemm dan 
ikun strettament meħtieā u proporzjonat 
għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.  

 
 

Emenda 128 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sa fejn ikun meħtieā sabiex jikseb l-
għanijiet tiegħu kif stipulati fl-
Artikolu 3(1) u (2), l-Europol għandu 
jipproëessa informazzjoni, inkluŜ dejta 
personali għal dawn il-finijiet biss: 

1. Sa fejn ikun meħtieā sabiex jikseb l-
għanijiet tiegħu kif stipulati fl-Artikolu 3, 
l-Europol jista' jipproëessa informazzjoni, 
inkluŜ dejta personali. 

 Id-dejta personali tista' tiāi pproëessata 
għal dawn il-finijiet biss: 

(a) kontroverifika li għandha l-għan li 
tidentifika konnessjonijiet bejn 
informazzjoni; 

(a) kontroverifika li għandha l-għan li 
tidentifika konnessjonijiet jew 
assoëjazzjonijiet oħra rilevanti bejn l-
iinformazzjoni limitati għal; 

 (i) persuni li huma suspettati li wettqu jew 
ħadu sehem f'reat kriminali li fir-rigward 
tiegħu huwa kompetenti l-Europol, jew li 
jkunu nstabu ħatja ta' reat bħal dan, 

 (ii) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm indikazzjonijiet fattwali jew 
raāunijiet raāonevoli li se jwettqu reati 
kriminali; 

(b) analiŜi ta' natura strateāika jew 
tematika; 

(b) analiŜi ta' natura strateāika jew 
tematika; 

c) analiŜi operazzjonali f'kaŜijiet speëifiëi: (c) analiŜi operazzjonali f'kaŜijiet speëifiëi: 

 It-twettiq ta' dawk il-kompiti għandhom 
jitwettqu skont il-kriterji li āejjin: 

 – il-verifiki skont il-punt (a) għandhom 
jitwettqu b'konformita mal-garanziji 
neëessarji tal-protezzjoni tad-dejta, u 
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għandhom, speëjalment, jipprovdu 
āustifikazzjoni suffiëjenti għat-talba 
għad-dejta u l-iskop tagħha. Għandhom 
ukoll jittieħdu l-miŜuri neëessarji biex jiāi 
Ŝgurat li dawk l-awtoritajiet biss li huma 
responsabbli inizjalment għall-ābir tad-
dejta jistgħu jbiddluhom 
sussegwentement; 

 – għal kull kaŜ ta' analiŜi operazzjonali 
msemmi fil-punt (c) għandhom japplikaw 
is-salvagwardji li āejjin: 

 (i) għandu jiāi definit skop speëifiku; id-
dejta personali tista' tiāi proëessata biss 
fejn hi rilevanti għal dan l-għan 
speëifiku; 

 (ii) l-operazzjonijiet kollha ta' tqabbil 
inkroëjat mill-persunal tal-Europol 
għandhom ikunu motivati b'mod 
speëifiku; il-ābid tad-dejta wara l-
konsultazzjoni għandu jkun limitat 
strettament għal minimu meħtieā u 
għandu jkun motivat b'mod speëifiku; 

 (iii) il-persunal awtorizzat biss inkarigat 
mill-finijiet li għalihom inizjalment 
ināabret id-dejta li jista' jimmodifika dik 
id-dejta. 

 L-Europol għandu jiddokumenta kif 
xieraq dawn l-operazzjonijiet. Id-
dokumentazzjoni għandha tkun 
disponibbli, fuq talba, għall-uffiëjal tal-
protezzjoni tad-data u għall-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
għall-finijiet ta' verifika tal-legalità tal-
operazzjoni tal-ipproëessar. 

2. Il-kategoriji ta' dejta personali u l-
kategoriji ta' suāāetti tad-dejta li d-dejta 
tagħhom tista' tināabar għal kull skop 
speëifiku msemmi fil-paragrafu 1 jinsabu 
elenkati fl-Anness 2. 

2. Il-kategoriji ta' dejta personali u l-
kategoriji ta' suāāetti tad-dejta li d-dejta 
tagħhom tista' tināabar għal kull skop 
speëifiku msemmi fil-paragrafu 1 jinsabu 
elenkati fl-Anness 2. 

 2a. L-Europol jista' temporanjament, 
f'kaŜijiet eëëezzjonali, jipproëessa d-dejta 
bil-għan li jiddetermina jekk tali dejta 
hiex rilevanti għall-kompiti tiegħu u għal-
liema skopijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 
Il-Bord tal-Maniāment, li jaāixxi fuq 
proposta mid-Direttur u wara 
konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew 
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għall-Protezzjoni tad-Data, għandu 
jiddetermina l-kundizzjonijiet relatati mal-
ipproëessar tat-tali dejta, partikolarment 
fir-rigward tal-aëëess għad-dejta u l-uŜu 
tagħha, kif ukoll il-limiti ta' Ŝmien għall-
konservazzjoni u t-tħassir tad-dejta li ma 
jistgħux jaqbŜu s-sitt xhur, wara li 
jittieħed kont dovut tal-prinëipji 
msemmijin fl-Artikolu 34. 

 2b. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jabbozza l-
linji gwida li jispeëifikaw l-għanijiet 
elenkati fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1. 

 

Emenda  129 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Stat Membru, korp tal-Unjoni, pajjiŜ terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali li 
tipprovdi informazzjoni lill-Europol, 
tiddetermina l-iskop li għalih għandha tiāi 
pproëessata kif imsemmi fl-Artikolu 24. 
Jekk ma tkunx għamlet dan, l-Europol 
għandu jiddetermina r-rilevanza ta' din l-
informazzjoni kif ukoll l-iskop li għalih 
għandha tiāi pproëessata. L-Europol jista' 
jipproëessa informazzjoni għal skop 
differenti mill-iskop li għalih ingħatat l-
informazzjoni jekk jkun awtorizzat mill-
fornitur tad-dejta biss. 

1. Stat Membru, korp tal-Unjoni, pajjiŜ terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali li 
tipprovdi informazzjoni lill-Europol, 
tiddetermina l-iskop speëifiku u definit 
tajjeb li għalih għandha tiāi pproëessata kif 
imsemmi fl-Artikolu 24. L-Europol jista' 
jipproëessa informazzjoni għal skop 
speëifiku u espliëitu differenti mill-iskop li 
għalih ingħatat l-informazzjoni jekk ikun 
awtorizzat espliëitament mill-fornitur tad-
dejta biss, skont il-liāi applikabbli għalih. 

 

Emenda  130 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 25a 

 Valutazzjoni tal-impatt fuq il-Protezzjoni 
tad-Dejta 
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 1. Qabel kwalunkwe sett ta' proëessar ta' 
dejta personali, l-Europol għandu jwettaq 
valutazzjoni tal-impatt tas-sistemi u l-
proëeduri ta' proëessar previsti fuq il-
protezzjoni tad-dejta personali u 
jinnotifikaha lill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data. 

 2. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni āenerali tal-
operazzjonijiet ta' proëessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta' suāāetti tad-dejta, il-miŜuri 
previsti sabiex jindirizzaw dawk ir-riskji, 
salvagwardji, miŜuri ta' sigurtà u 
mekkaniŜmi li jiŜguraw il-protezzjoni ta' 
dejta personali u li juru l-konformità 
mad-dispoŜizzjonijiet f'dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiāu kkunsidrati d-drittijiet u l-
interessi leāittimi tas-suāāetti tad-dejta u 
persuni oħrajn ikkonëernati. 

 

Emenda  131 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandu jkollhom aëëess 
u għandhom ikunu jistgħu jfittxu fl-
informazzjoni kollha li tkun ingħatat għall-
iskopijiet tal-Artikolu 24(1)(a) u (b), 
mingħajr preāudizzju għad-dritt tal-Istati 
Membri, korpi tal-UE u pajjiŜi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aëëess u l-
uŜu ta' din id-dejta. L-Istati Membri 
għandhom jinnominaw dawk l-awtoritajiet 
kompetenti li jistgħu jwettqu tali riëerka. 

1. L-Istati Membri, meta jkunu jistgħu 
jiāāustifikaw il-ħtieāa għat-twettiq 
leāittimu tal-kompiti tagħhom, għandu 
jkollhom aëëess u għandhom ikunu jistgħu 
jfittxu fl-informazzjoni kollha li tkun 
ingħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(a) u (b), mingħajr 
preāudizzju għad-dritt tal-Istati Membri, 
korpi tal-UE u pajjiŜi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aëëess u l-
uŜu ta' din id-dejta. L-Istati Membri 
għandhom jinnominaw dawk l-awtoritajiet 
kompetenti li jistgħu jwettqu tali riëerka. 

2. L-Istati Membri għandu jkollhom aëëess 
indirett abbaŜi ta' sistema hit/no hit għall-
informazzjoni li ngħatat għall-iskopijiet 
tal-Artikolu 24(1)(c), bla preāudizzju għal 
kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-Istati 
Membri, korpi tal-Unjoni u pajjiŜi terzi jew 

2. L-Istati Membri għandu jkollhom aëëess 
indirett abbaŜi ta' sistema hit/no hit għall-
informazzjoni li ngħatat għal skop 
speëifiku skont l-Artikolu 24(1)(c), bla 
preāudizzju għal kwalunkwe restrizzjoni 
indikata mill-Istati Membri, korpi tal-
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organizzazzjonijiet internazzjonali li 
pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F'kaŜ ta' hit, l-Europol 
għandu jibda l-proëedura li biha l-
informazzjoni li āāenerat il-hit tkun tista' 
tiāi kondiviŜa, skont id-deëiŜjoni tal-Istat 
Membru li ta l-informazzjoni lill-Europol. 

Unjoni u pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F'kaŜ ta' hit, l-Europol 
għandu jinforma lill-fornitur tal-
informazzjoni u jibda l-proëedura li biha l-
informazzjoni li āāenerat il-hit tkun tista' 
tiāi kondiviŜa, b'konformità mad-deëiŜjoni 
tal-fornitur tal-informazzjoni lill-Europol 
u safejn ikun meħtieā għat-twettiq 
leāittimu tal-kompitu tal-Istat Membru 
kkonëernat.  

3. Il-persunal tal-Europol awtorizzat kif 
dovut mid-Direttur EŜekuttiv għandu jkollu 
aëëess għall-informazzjoni proëessata mill-
Europol sal-punt meħtieā għat-twettiq tad-
doveri tiegħu. 

3. Il-persunal tal-Europol awtorizzat kif 
dovut mid-Direttur EŜekuttiv għandu jkollu 
aëëess għall-informazzjoni proëessata mill-
Europol sal-punt meħtieā għat-twettiq tad-
doveri tiegħu. 

 3a. L-Europol għandu jŜomm rekords 
dettaljati tal-hits u l-informazzjoni kollha 
mdaħħla b'konformità mal-Artikolu 43. 

 

Emenda  132 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Aëëess għall-informazzjoni tal-Europol 
għall-Eurojust 

1. L-Europol għandu jieħu l-miŜuri kollha 
xierqa biex jippermetti lill-Eurojust u l-
Uffiëëju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (l-
OLAF) li, fi ħdan il-mandati rispettivi 
tagħhom, ikollhom aëëess u jkunu jistgħu 
jfittxu fl-informazzjoni kollha li tkun 
ngħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(a) u (b), mingħajr 
preāudizzju għad-dritt għall-Istati Membri, 
korpi tal-Unjoni u pajjiŜi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aëëess u l-
uŜu ta' dik id-dejta. L-Europol għandu jiāi 
infurmat f'kaŜ li tfittxija mill-Eurojust jew 
l-OLAF tiŜvela l-eŜistenza ta' konkordanza 
ma' informazzjoni proëessata mill-Europol. 

1. L-Europol għandu jieħu l-miŜuri kollha 
xierqa biex jippermetti lill-Eurojust li, fi 
ħdan il-mandat rispettiv tiegħu, ikollu 
aëëess u jkun jista' jfittex fl-informazzjoni 
kollha li tkun ngħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(a) u (b), mingħajr 
preāudizzju għad-dritt għall-Istati Membri, 
korpi tal-Unjoni u pajjiŜi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jindikaw restrizzjonijiet għall-aëëess u l-
uŜu ta' dik id-dejta. L-Europol għandu jiāi 
infurmat f'kaŜ li tfittxija mill-Eurojust 
tiŜvela l-eŜistenza ta' konkordanza ma' 
informazzjoni proëessata mill-Europol. 

2. L-Europol għandu jieħu l-miŜuri xierqa 2. L-Europol għandu jieħu l-miŜuri xierqa 
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kollha biex jippermetti lill-Eurojust u lill-
OLAF li, fi ħdan il-mandati rispettivi 
tagħhom, ikollhom aëëess indirett abbaŜi 
ta' sistema hit/no hit għall-informazzjoni li 
ngħatat għall-iskopijiet tal-
Artikolu 24(1)(c), bla preāudizzju għal 
kwalunkwe restrizzjoni indikata mill-Istati 
Membri, korpi tal-Unjoni u pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F'kaŜ ta' hit, l-Europol 
għandu jibda l-proëedura li biha l-
informazzjoni li āāenerat il-hit tkun tista' 
tiāi kondiviŜa, skont id-deëiŜjoni tal-Istat 
Membru, il-korp tal-Unjoni u l-pajjiŜi terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali li 
pprovdiet l-informazzjoni lill-Europol. 

kollha biex jippermetti lill-Eurojust li, fi 
ħdan il-mandat tiegħu, ikollu aëëess 
indirett abbaŜi ta' sistema hit/no hit għall-
informazzjoni li ngħatat għal skop 
speëifiku skont l-Artikolu 24(1)(c), bla 
preāudizzju għal kwalunkwe restrizzjoni 
indikata mill-Istati Membri, korpi tal-
Unjoni u pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
pprovdew l-informazzjoni, skont l-
Artikolu 25(2). F'kaŜ ta' hit, l-Europol 
għandu jibda l-proëedura li biha l-
informazzjoni li āāenerat il-hit tkun tista' 
tiāi kondiviŜa, skont id-deëiŜjoni tal-Istat 
Membru, il-korp tal-Unjoni u l-pajjiŜi terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali li 
pprovdiet l-informazzjoni lill-Europol. Fil-
kaŜ ta' hit, l-Eurojust għandha tispeëifika 
liema dejta teħtieā u l-Europol jista' 
jikkondividi d-dejta biss sal-punt li d-dejta 
li qegħda tiāāenera l-hit hija meħtieāa 
għat-twettiq leāittimu tal-kompiti tiegħu. 
L-Europol għandu jirreāistra liema 
informazzjoni āiet aëëessata. 

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

3. Tiftix ta' informazzjoni b'konformità 
mal-paragrafi 1 u 2 għandu jsir biss għall-
iskop li jiāi identifikat jekk l-informazzjoni 
disponibbli għand l-Eurojust tikkonkordjax 
mal-informazzjoni proëessata fl-Europol. 

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

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

5. Jekk matul l-attivitajiet ta' proëessar ta' 
informazzjoni mill-Europol fir-rigward ta' 
investigazzjoni individwali, l-Europol jew 
Stat Membru jidentifika l-ħtieāa għal 
koordinazzjoni, kooperazzjoni jew appoāā 
skont il-mandat tal-Eurojust jew l-OLAF, 
l-Europol għandu jinnotifikahom dwar dan 
u għandu jibda l-proëedura għall-
kondiviŜjoni tal-informazzjoni, 
f'konformità mad-deëiŜjoni tal-Istat 

5. Jekk matul l-attivitajiet ta' proëessar ta' 
informazzjoni mill-Europol fir-rigward ta' 
investigazzjoni individwali, l-Europol jew 
Stat Membru jidentifika l-ħtieāa għal 
koordinazzjoni, kooperazzjoni jew appoāā 
skont il-mandat tal-Eurojust, l-Europol 
għandu jinnotifikahom dwar dan u għandu 
jibda l-proëedura għall-kondiviŜjoni tal-
informazzjoni, b'konformità mad-deëiŜjoni 
tal-Istat Membru li provda l-informazzjoni. 
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Membru li provda l-informazzjoni. F'dan 
il-kaŜ l-Eurojust jew l-OLAF għandu 
jikkonsulta mal-Europol. 

F'dan il-kaŜ l-Eurojust għandu jikkonsulta 
mal-Europol. 

6. L-Eurojust, inkluŜ il-Kulleāā, il-Membri 
Nazzjonali, id-Deputati u l-Assistenti, kif 
ukoll il-membri tal-persunal tal-Eurojust, u 
l-OLAF, għandhom jirrispettaw 
kwalunkwe restrizzjoni għall-aëëess jew l-
uŜu, f'termini āenerali jew speëifiëi, 
indikati mill-Istati Membri, il-korpi tal-
Unjoni, il-pajjiŜi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali skont l-
Artikolu 25(2). 

6. L-Eurojust, inkluŜi l-Kulleāā, il-Membri 
Nazzjonali, id-Deputati u l-Assistenti, kif 
ukoll il-membri tal-persunal tal-Eurojust, 
għandhom jirrispettaw kwalunkwe 
restrizzjoni għall-aëëess jew l-uŜu, 
f'termini āenerali jew speëifiëi, indikata 
mill-Istati Membri, il-korpi tal-Unjoni, il-
pajjiŜi terzi u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali skont l-Artikolu 25(2). 

 6a. L-Europol u l-Eurojust għandhom 
jinfurmaw lil xulxin jekk, wara 
konsultazzjoni tad-dejta ta' xulxin, ikun 
hemm indikazzjonijiet li d-dejta tista' tkun 
Ŝbaljata jew tkun qed toħloq kunflitt ma' 
dejta oħra. 

 
 

Emenda  133 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Jekk l-Europol, skont il-kompitu tiegħu 
skont l-Artikolu 4(1)(b), jeħtieālu jinforma 
Stat Membru dwar informazzjoni li 
tikkonëernah, u dik l-informazzjoni hija 
soāāetta għal restrizzjonijiet tal-aëëess 
skont l-Artikolu 25(2), li jipprojbixxu l-
kondiviŜjoni tagħha, l-Europol għandu 
jikkonsulta mal-fornitur tad-dejta li stipula 
r-restrizzjonijiet tal-aëëess u jitlob il-
kunsens tiegħu għall-kondiviŜjoni. 

1. Jekk l-Europol, skont il-kompitu tiegħu 
skont l-Artikolu 4(1)(b), jeħtieālu jinforma 
Stat Membru dwar informazzjoni li 
tikkonëernah, u dik l-informazzjoni hija 
soāāetta għal restrizzjonijiet tal-aëëess 
skont l-Artikolu 25(2), li jipprojbixxu l-
kondiviŜjoni tagħha, l-Europol għandu 
jikkonsulta mal-fornitur tad-dejta li stipula 
r-restrizzjonijiet tal-aëëess u jitlob 
awtorizzazzjoni għall-kondiviŜjoni. 

Mingħajr din l-awtorizzazzjoni, l-
informazzjoni ma għandhiex tiāi 
kondiviŜa. 

Mingħajr din l-awtorizzazzjoni espliëita, l-
informazzjoni ma għandhiex tiāi 
kondiviŜa. 

 Jekk tali informazzjoni ma tkunx soāāetta 
għal restrizzjonijiet ta' aëëess taħt it-
Taqsima 25, l-Europol għandu jinforma 
lill-Istat Membru li jipprovdi l-
informazzjoni bit-trasmissjoni tagħha. 
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Āustifikazzjoni 

L-Istat Membru li jkun ipprovda informazzjoni għandu jiāi infurmat dwar il-komunikazzjoni 
tiegħu anki jekk huwa ma għamel l-ebda restrizzjoni.  
 

Emenda 134 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu, l-Europol jista' jistabbilixxi 
u jŜomm relazzjonijiet ta' kooperazzjoni 
ma' korpi tal-Unjoni skont l-għanijiet ta' 
dawn il-korpi, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liāi ta' pajjiŜi terzi, istituti tat-taħriā fl-
infurzar tal-liāi ta' pajjiŜi terzi, 
organizzazzjonijiet u partijiet privati. 

1. Sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu, l-Europol jista' jistabbilixxi 
u jŜomm relazzjonijiet ta' kooperazzjoni 
ma' korpi tal-Unjoni skont l-għanijiet ta' 
dawn il-korpi, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liāi ta' pajjiŜi terzi, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u partijiet privati. 

2. Sal-punt rilevanti għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu u soāāett għal kwalunkwe 
restrizzjoni stipulata skont l-Artikolu 25(2), 
l-Europol jista' jiskambja direttament l-
informazzjoni kollha, bl-eëëezzjoni ta' 
dejta personali, mal-entitajiet imsemmija 
fil-paragrafu 1. 

2. Sal-punt rilevanti għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu u soāāett għal kwalunkwe 
restrizzjoni stipulata skont l-Artikolu 25(2), 
l-Europol jista' jiskambja direttament l-
informazzjoni kollha, bl-eëëezzjoni ta' 
dejta personali, mal-entitajiet imsemmija 
fil-paragrafu 1. 

3. L-Europol jista' jirëievi u jipproëessa 
dejta personali mingħand l-entitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 ħlief minn 
partijiet privati, sal-punt meħtieā għat-
twettiq tal-kompiti tiegħu u soāāett għad-
dispoŜizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu. 

3. L-Europol jista' jirëievi u jipproëessa 
dejta personali miŜmuma mill-entitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 ħlief minn 
partijiet privati, sal-punt strettament 
meħtieā u proporzjonat għat-twettiq 
leāittimu tal-kompiti tiegħu u soāāett 
għad-dispoŜizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu. 

4. Mingħajr preāudizzju għall-
Artikolu 36(4), dejta personali għandha tiāi 
trasmessa mill-Europol lil korpi tal-Unjoni, 
pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, biss jekk dan ikun meħtieā 
għall-prevenzjoni u l-ālieda kontra l-
kriminalità li jaqgħu taħt l-għanijiet tal-
Europol u f'konformita ma' dan il-
Kapitolu. Jekk id-dejta li se tiāi ttrasferita 
tkun āiet ipprovduta minn Stat Membru, l-
Europol għandu jitlob il-kunsens ta' dak l-
Istat Membru, sakemm: 

4. Mingħajr preāudizzju għall-
Artikolu 36(5), dejta personali għandha tiāi 
trasmessa mill-Europol lil korpi tal-Unjoni, 
pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, biss jekk dan ikun meħtieā 
għall-prevenzjoni u l-ālieda kontra l-
kriminalità li jaqgħu taħt il-kompiti tal-
Europol u b'konformita ma' dan il-
Kapitolu u jekk id-destinatarju 
jikkommetti ruħu espliëitament li d-dejta 
għandha tintuŜa biss għall-għan li għalih 
āiet trasmessa. Jekk id-dejta li se tiāi 
ttrasferita tkun āiet ipprovduta minn Stat 
Membru, l-Europol għandu jitlob il-
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kunsens espliëitu u minn qabel ta' dak l-
Istat Membru, sakemm:  

(a) l-awtorizzazzjoni tista' tiāi presunta 
għax l-Istat Membru ma llimitax 
espressament l-possibbiltà ta' 
trasferimenti ulterjuri; or 

 

(b) l-Istat Membru ta l-kunsens tiegħu 
minn qabel għal tali trasferiment ulterjuri, 
jew f'termini āenerali jew soāāett għal 
kundizzjonijiet speëifiëi. Tali kunsens jista' 
jiāi rtirat fi kwalunkwe waqt. 

(b) l-Istat Membru ta l-kunsens tiegħu 
minn qabel għal tali trasferiment ulterjuri, 
jew f'termini āenerali jew soāāett għal 
kundizzjonijiet speëifiëi. Tali kunsens jista' 
jiāi rtirat fi kwalunkwe waqt. 

5. Trasferiment ulterjuri ta' dejta personali 
mill-Istati Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiŜi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu pprojbiti sakemm l-
Europol ma jkunx ta l-kunsens espliëitu 
tiegħu. 

5. It-trasferiment ulterjuri ta' dejta 
personali mill-Istati Membri, korpi tal-
Unjoni, pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandhom ikunu pprojbiti 
sakemm l-Europol ma jkunx ta l-kunsens 
espliëitu tiegħu minn qabel u d-
destinatarju jikkommetti ruħu b'mod 
espliëitu li d-dejta għandha tintuŜa biss 
għall-għan li għalih āiet trasmessa. 

 5a. L-Europol għandu jiŜgura li rekords 
dettaljati tat-trasferimenti kollha tad-dejta 
personali u r-raāunijiet għalihom jiāu 
rreāistrati b'konformità ma' dan ir-
Regolament. 

 5b. Kwalunkwe informazzjoni li tkun 
inkisbet minn pajjiŜ terz, organizzazzjoni 
internazzjonali jew parti privata bi ksur 
tad-drittijiet fundamentali, kif minqux fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, m'għandhiex tiāi 
proëessata.  

 

Emenda  135 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Soāāett għal kwalunkwe restrizzjoni 
possibbli stipulata skont l-Artikolu 25(2) 
jew (3), l-Europol jista' jittrasferixxi b'mod 
dirett dejta personali lil korpi tal-Unjoni 
sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu jew dawk tal-korp tal-Unjoni 

Soāāett għal kwalunkwe restrizzjoni 
possibbli stipulata skont l-Artikolu 25(2) 
jew (3), u mingħajr preāudizzju għall-
Artikolu 27, l-Europol jista' jittrasferixxi 
b'mod dirett dejta personali lil korpi tal-
Unjoni sal-punt meħtieā għat-twettiq tal-
kompiti tiegħu jew dawk tal-korp tal-
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destinatarju. Unjoni destinatarju. L-Europol għandu 
jippubblika l-lista tal-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-UE li magħhom jikkondividi l-
informazzjoni, billi jtella' din il-lista fuq 
il-websajt tiegħu. 

 

Emenda  136 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dawn il-ftehimiet ta' kooperazzjoni 
għandhom jiāu emendati fi Ŝmien ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament u għandhom jiāu sostitwiti bi 
ftehim sussegwenti b'konformità mal-
punt (b). 

 

Emenda  137 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tali trasferimenti ma jeħtiāux 
awtorizzazzjoni ulterjuri. 

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jiāi kkonsultat fiŜ-Ŝmien 
xieraq qabel u matul in-negozjati ta' 
ftehim internazzjonali msemmi fil-
punt f(b) u b'mod partikolari qabel l-
adozzjoni tal-mandat tan-negozjar kif 
ukoll qabel il-finalizzazzjoni tal-ftehim; 

 L-Europol għandu jqiegħed għad-
dispoŜizzjoni tal-pubbliku lista aāāornata 
regolarment tal-ftehimijiet internazzjonali 
u ta' kooperazzjoni li għamel ma' pajjiŜi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, 
billi jqiegħed din il-lista fil-websajt tiegħu.  

 

Emenda  138 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. B'deroga mill-paragrafu 1, id-Direttur 
EŜekuttiv jista' jawtorizza t-trasferiment ta' 
dejta personali lejn pajjiŜi terzi jew lejn 
organizzazzjonijiet internazzjonali fuq baŜi 
ta' kaŜ b'kaŜ jekk: 

2. B'deroga mill-paragrafu 1, id-Direttur 
EŜekuttiv, filwaqt li jħares l-obbligi ta' 
diskrezzjoni, kunfidenzjalità u 
proporzjonalità, jista' jawtorizza t-
trasferiment ta' dejta personali lejn pajjiŜi 
terzi jew lejn organizzazzjonijiet 
internazzjonali fuq baŜi ta' kaŜ b'kaŜ jekk: 

(a) it-trasferiment tad-dejta jkun 
assolutament meħtieā biex jiāu 
ssalvagwardjati l-interessi essenzjali ta' 
Stat Membru wieħed jew aktar fl-ambitu 
tal-għanijiet tal-Europol; 

(a) it-trasferiment ikun meħtieā għall-
protezzjoni tal-interessi vitali tas-suāāett 
tad-dejta jew ta' persuna oħra; jew 

(b) it-trasferiment tad-dejta jkun 
assolutament meħtieā fl-interessi tal-
prevenzjoni ta' perikolu imminenti 
assoëjat ma' reat jew reati terroristiëi; 

(b) it-trasferiment ikun meħtieā sabiex 
jiāu salvagwardjati l-interessi leāittimi 
tas-suāāett tad-dejta meta l-liāi tal-Istat 
Membru jew tal-pajjiŜ terz li jkun qiegħed 
jittrasferixxi d-dejta personali tiddisponi 
hekk; jew 

(c) it-trasferiment huwa xort'oħra 
neëessarju jew legalment meħtieā 
minħabba raāunijiet importanti ta' 
interess pubbliku, jew għall-istabbiliment, 
l-eŜerëizzju jew id-difiŜa ta' pretensjonijet 
āuridiëi; jew 

(c) it-trasferiment tad-dejta jkun essenzjali 
għall-prevenzjoni ta' theddida immedjata 
u serja għas-sigurtà pubblika ta' Stat 
Membru jew ta' pajjiŜ terz; jew 

(d) it-trasferiment ikun neëessarju biex 
jiāu protetti interessi vitali tas-suāāett tad-
dejta jew persuna oħra. 

(d) it-trasferiment ikun meħtieā f'kaŜijiet 
individwali għall-finijiet ta' prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta' reati kriminali jew l-eŜekuzzjoni ta' 
pieni kriminali; jew 

 (da) it-trasferiment ikun meħtieā f'kaŜijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eŜerëizzju jew 
id-difiŜa ta' talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta' reat kriminali 
speëifiku jew l-eŜekuzzjoni ta' piena 
kriminali speëifika. 

 Id-Direttur EŜekuttiv għandu, fië-
ëirkostanzi kollha, iqis il-livell tal-
protezzjoni tad-dejta applikabbli fil-pajjiŜ 
terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali 
ikkonëernati, filwaqt illi jqis in-natura 
tad-dejta, l-għan li għalih hija 
intenzjonata d-dejta, it-tul ta' Ŝmien tal-
ipproëessar intenzjonat, id-
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dispoŜizzjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta 
āenerali jew speëifiëi li japplikaw f'dak il-
pajjiŜ, u jekk āewx aëëettati jew le l-
kundizzjonijiet speëifiëi dwar id-dejta 
meħtieāa mill-Europol.  

 Id-derogi ma jistgħux ikunu applikabbli 
għal trasferimenti sistematiëi, massivi jew 
strutturali.  

Barra minn hekk, il-Bord tal-Maniāment 
jista', bi ftehim mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data, jawtorizza sett 
ta' trasferimenti f'konformità mal-punti (a) 
sa (d) ta' hawn fuq, filwaqt li jqis l-
eŜistenza ta' salvagwardji fir-rigward tal-
protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tal-individwi, għal 
perjodu ta' mhux aktar minn sena, li tista' 
tiāāedded. 

Barra minn hekk, il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, jawtorizza 
trasferiment jew sett ta' trasferimenti 
b'konformità mal-punti (a) sa (da) ta' hawn 
fuq, filwaqt illi joffri salvagwardji 
adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-
privatezza u d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tal-individwi, għal perjodu ta' 
mhux aktar minn sena, li jista' jiāāedded. 

 

Emenda  139 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur EŜekuttiv għandu jinforma 
lill-Bord tal-Maniāment u lill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar 
kaŜijiet fejn ikun applika l-paragrafu 2. 

3. Id-Direttur EŜekuttiv għandu, mingħajr 
dewmien, jinforma lill-Bord tal-
Maniāment u lill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data dwar kaŜijiet 
fejn ikun applika l-paragrafu 2. 

 

Emenda  140 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Europol għandu jŜomm rekords 
dettaljati tat-trasferimenti kollha skont 
dan l-Artikolu. 

 

Emenda  141 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-punt meħtieā biex l-Europol iwettaq 
il-kompiti tiegħu, l-Europol jista' 
jipproëessa dejta personali li toriāina minn 
partijiet privati bil-kundizzjoni li tasal 
permezz ta': 

1. Sal-punt meħtieā biex l-Europol iwettaq 
il-kompiti tiegħu, l-Europol jista' 
jipproëessa dejta personali li toriāina minn 
partijiet privati bil-kundizzjoni li ma tasalx 
direttament mill-partijiet privati iŜda tasal 
biss permezz ta': 

 

Emenda  142 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Europol ma għandux jikkuntattja 
partijiet privati direttament sabiex jiābed 
dejta personali. 

3. L-Europol ma jikkuntattjax partijiet 
privati sabiex jiābed dejta personali. 

 
 

Emenda  143 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Europol ma jistax jikkuntattja 
direttament persuni privati sabiex jiābed 
informazzjoni. 

3. L-Europol ma jikkuntattjax persuni 
privati sabiex jiābed informazzjoni. 

 

Emenda 144 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dejta personali għandha tkun: 1. Dejta personali għandha tkun: 

(a) proëessata b'mod āust u skont il-liāi; (a) ipproëessata skont il-liāi, b'mod āust u 
trasparenti u li jista' jiāi vverifikat fir-
rigward tas-suāāett tad-dejta; 

(b) miābura għal finijiet speëifiëi, espliëiti (b) miābura għal finijiet speëifiëi, espliëiti 
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u leāittimi u ma tiāix ipproëessata 
ulterjorment b'mod li ma jkunx 
kompatibbli ma' dawk il-finijiet. Proëessar 
ulterjuri ta' dejta personali għal skopijiet 
storiëi, statistiëi jew xjentifiëi ma għandux 
jitqies inkompatibbli sakemm l-Europol 
jipprovdi salvagwardji xierqa, b'mod 
partikolari biex jiŜgura li d-dejta ma tiāix 
ipproëessata għal xi skop ieħor; 

u leāittimi u ma tiāix ipproëessata 
ulterjorment b'mod li ma jkunx 
kompatibbli ma' dawk il-finijiet; 

(c) adegwata, rilevanti, u mhux eëëessiva 
b'rabta mal-finijiet li għalih qed tiāi 
pproëessata; 

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-
minimu meħtieā fir-rigward tal-għanijiet 
li għalihom tkun ipproëessata; din 
għandha tkun ipproëessata biss jekk, u 
sakemm, l-għanijiet ma setgħux jintlaħqu 
bl-ipproëessar ta' informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali; 

(d) eŜatta u meta jkun meħtieā, miŜmuma 
aāāornata; għandu jsir dak kollu raāonevoli 
biex ikun Ŝgurat li dejta personali li ma 
tkunx eŜatta, meħud kont tal-finijiet li 
għalihom tiāi pproëessata, titħassar jew 
tissewwa mingħajr dewmien; 

(d) preëiŜa u tinŜamm aāāornata; għandu 
jsir dak kollu raāonevoli biex ikun Ŝgurat li 
dejta personali li ma tkunx eŜatta, meħud 
kont tal-finijiet li għalihom tiāi 
pproëessata, titħassar jew tissewwa 
mingħajr dewmien; 

(e) tinŜamm f'forma li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suāāetti tad-dejta u 
għal mhux iktar Ŝmien milli jkun meħtieā 
għall-finijiet li għalihom id-dejta personali 
tiāi pproëessata. 

(e) miŜmuma b'mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suāāetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieā għall-
finijiet li għalihom tiāi pproëessata d-dejta 
personali;  

 (ea) ipproëessata b'mod li effettivament 
jippermetti li s-suāāett tad-dejta jeŜerëita 
d-drittijiet tiegħu; 

 (eb) ipproëessata b'mod li jipproteāi minn 
ipproëessar mhux awtorizzat jew illegali u 
kontra t-telf, il-qerda jew il-ħsara 
aëëidentali, bl-uŜu ta' miŜuri tekniëi jew 
organizzativi xierqa; 

 (ec) ipproëessata biss minn dak il-
persunal awtorizzat kif xieraq li jeħtieāha 
għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. 

 1a. L-Europol għandu jqiegħed għad-
dispoŜizzjoni tal-pubbliku dokument li 
jistabbilixxi f'forma komprensibbli d-
dispoŜizzjonijiet li jirrigwardaw l-
ipproëessar tad-dejta personali u l-mezzi 
disponibbli għall-eŜerëizzju tad-drittijiet 
tas-suāāetti tad-dejta. 
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Emenda  145 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-sors ta' informazzjoni li toriāina minn 
Stat Membru għandu jiāi vvalutat sal-punt 
possibbli mill-Istat Membru fornitur bl-uŜu 
tal-kodiëijiet tal-evalwazzjoni tas-sors li 
āejjin: 

1. Is-sors ta' informazzjoni li toriāina minn 
Stat Membru għandu jiāi vvalutat mill-Istat 
Membru fornitur bl-uŜu tal-kodiëijiet tal-
evalwazzjoni tas-sors li āejjin: 

 

Emenda  146 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Informazzjoni li toriāina minn Stat 
Membru għandha tiāi vvalutata sal-punt 
possibbli mill-Istat Membru li jipprovdi l-
informazzjoni abbaŜi tal-affidabbiltà 
tagħha bl-uŜu tal-kodiëijiet tal-
evalwazzjoni tal-informazzjoni li āejjin: 

2. Informazzjoni li toriāina minn Stat 
Membru għandha tiāi vvalutata mill-Istat 
Membru li jipprovdi l-informazzjoni 
abbaŜi tal-affidabbiltà tagħha bl-uŜu tal-
kodiëijiet tal-evalwazzjoni tal-
informazzjoni li āejjin: 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk l-Europol jirëievi informazzjoni 
mhux ivvalutata mingħand Stat Membru, l-
Europol għandu jipprova sal-punt 
possibbli jivvaluta l-affidabbiltà tas-sors 
jew tal-informazzjoni abbaŜi tal-
informazzjoni diāà fil-pussess tiegħu. Il-
valutazzjoni ta' dejta u informazzjoni 
speëifiëi għandha ssir bi qbil mal-Istat 
Membru fornitur. Stat Membru jista' wkoll 
jilħaq qbil mal-Europol f'termini āenerali 
dwar il-valutazzjoni ta' tipi speëifikati ta' 
dejta u sorsi speëifikati. Jekk ma jintlaħaqx 
qbil f'kaŜ speëifiku, jew ma jkunx jeŜisti 
ftehim f'termini āenerali, l-Europol għandu 

4. Jekk l-Europol jirëievi informazzjoni 
mhux ivvalutata mingħand Stat Membru, l-
Europol għandu jivvaluta l-affidabbiltà tas-
sors jew tal-informazzjoni abbaŜi tal-
informazzjoni diāà fil-pussess tiegħu. Il-
valutazzjoni ta' dejta u informazzjoni 
speëifiëi għandha ssir bi qbil mal-Istat 
Membru fornitur. Stat Membru jista' wkoll 
jilħaq qbil mal-Europol f'termini āenerali 
dwar il-valutazzjoni ta' tipi speëifikati ta' 
dejta u sorsi speëifikati. Jekk ma jintlaħaqx 
qbil f'kaŜ speëifiku, jew ma jkunx jeŜisti 
ftehim f'termini āenerali, l-Europol għandu 
jevalwa l-informazzjoni jew id-dejta u 
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jevalwa l-informazzjoni jew id-dejta u 
għandu jattribwixxi lil din l-informazzjoni 
jew dejta l-kodiëi tal-evalwazzjoni (X) u 
(4), imsemmija fil-paragrafi 1 u 2. 

għandu jattribwixxi lil din l-informazzjoni 
jew dejta l-kodiëi tal-evalwazzjoni (X) u 
(4), imsemmija fil-paragrafi 1 u 2. 

 

Emenda  148Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Informazzjoni minn sorsi disponibbli 
pubblikament għandha tiāi vvalutata mill-
Europol bl-uŜu tal-kodiëijiet tal-
evalwazzjoni stipulati fil-paragrafi 1 u 2. 

6. Informazzjoni minn sorsi disponibbli 
pubblikament għandha tiāi vvalutata mill-
Europol bl-uŜu tal-kodiëijiet tal-
evalwazzjoni (X) u (4). 

 

Emenda  149Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jkun ipprojbit il-proëessar ta' 
dejta personali dwar il-vittmi ta' reat 
kriminali, xhieda jew persuni oħra li 
jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar reati 
kriminali u persuni taħt it-18-il sena, 
sakemm ma jkunx strettament meħtieā 
għall-prevenzjoni jew għall-ālieda kontra l-
kriminalità li taqa' taħt l-għanijiet tal-
Europol. 

1. Għandu jkun ipprojbit l-ipproëessar ta' 
dejta personali dwar il-vittmi ta' reat 
kriminali, xhieda jew persuni oħra li 
jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar reati 
kriminali u persuni taħt it-18-il sena, 
sakemm ma jkunx strettament meħtieā u 
āustifikat kif dovut għall-prevenzjoni jew 
għall-ālieda kontra l-kriminalità li taqa' taħt 
l-għanijiet tal-Europol. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għandu jkun ipprojbit il-proëessar ta' 
dejta personali, proëessata b'mezzi 
awtomatizzati jew mezzi oħra, li tiŜvela l-
oriāini razzjali jew etnika, l-opinjonijiet 
politiëi, ir-reliājon jew it-twemmin, sħubija 
fi trejdjunjin u dejta li tikkonëerna s-saħħa 
jew il-ħajja sesswali, sakemm ma jkunx 
strettament meħtieā għall-prevenzjoni jew 
għall-ālieda kontra l-kriminalità li taqa' taħt 

2. Għandu jkun ipprojbit l-ipproëessar ta' 
dejta personali, proëessata b'mezzi 
awtomatizzati jew mezzi oħra, li tiŜvela l-
oriāini razzjali, etnika jew soëjali, l-
opinjonijiet politiëi, ir-reliājon jew it-
twemmin, sħubija fi trejdjunjin u dejta li 
tikkonëerna s-saħħa jew il-ħajja sesswali, 
sakemm ma jkunx strettament meħtieā u 
āustifikat kif dovut għall-prevenzjoni jew 
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l-għanijiet tal-Europol u jekk din id-dejta 
tissupplimenta dejta personali oħra diāà 
proëessata mill-Europol. 

għall-ālieda kontra l-kriminalità li taqa' taħt 
l-għanijiet tal-Europol u jekk din id-dejta 
tissupplimenta dejta personali oħra diāà 
proëessata mill-Europol. 

Āustifikazzjoni 

Meħuda mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 
 

Emenda  151 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ebda deëiŜjoni li tħalli effetti legali li 
jikkonëernaw suāāett tad-dejta ma għandha 
tkun ibbaŜata biss fuq proëessar 
awtomatizzat tad-dejta msemmija fil-
paragrafu 2, sakemm id-deëiŜjoni ma tkunx 
espliëitament awtorizzata skont il-
leāiŜlazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni jew, 
jekk meħtieā, mill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data. 

4. L-ebda deëiŜjoni li tħalli effetti legali li 
jikkonëernaw suāāett tad-dejta ma għandha 
tkun ibbaŜata biss fuq proëessar 
awtomatizzat tad-dejta msemmija fil-
paragrafu 2, sakemm id-deëiŜjoni ma tkunx 
espliëitament awtorizzata skont il-
leāiŜlazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni jew 
mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data. 

 

Emenda  152 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-dejta personali msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ma għandhiex tiāi trasmessa 
lill-Istati Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiŜi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali sakemm ma jkunx 
strettament meħtieā f'kaŜijiet individwali li 
jikkonëernaw reati li jaqgħu taħt l-għanijiet 
tal-Europol. 

5. Id-dejta personali msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ma għandhiex tiāi trasmessa 
lill-Istati Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiŜi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali sakemm ma jkunx 
strettament meħtieā u āustifikat kif dovut 
f'kaŜijiet individwali li jikkonëernaw reati 
li jaqgħu taħt l-għanijiet tal-Europol. Din 
it-trasmissjoni għandha tkun skont id-
dispoŜizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu VI 
ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda  153 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dejta personali proëessata mill-Europol 
għandha tinħaŜen mill-Europol biss 
sakemm tkun meħtieāa biex jinkisbu l-
għanijiet tiegħu. 

1. Dejta personali proëessata mill-Europol 
għandha tinħaŜen mill-Europol biss 
sakemm tkun strettament meħtieāa għall-
iskopijiet li għalihom qed tiāi proëessata 
d-dejta. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 6 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dan ikun ta' dannu għall-interessi tas-
suāāett tad-dejta li jkun jeħtieā protezzjoni. 
F'dawn il-kaŜijiet, id-dejta għandha tintuŜa 
biss bil-kunsens tas-suāāett tad-dejta. 

(a) dan ikun ta' dannu għall-interessi tas-
suāāett tad-dejta li jkun jeħtieā protezzjoni. 
F'dawn il-kaŜijiet, id-dejta għandha tintuŜa 
biss bil-kunsens espress u bil-miktub tas-
suāāett tad-dejta. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 6 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) id-dejta personali tkun trid tinŜamm 
għal finijiet ta' prova; 

(c) id-dejta personali tkun trid tinŜamm 
għal finijiet ta' prova jew għall-
istabbiliment, l-eŜerëizzju jew id-difiŜa ta' 
pretensjonijiet āuridiëi; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt ga (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) jiŜgura li jkun possibbli li jiāi 
verifikat u stabbilit liema dejta āiet 
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aëëessata minn liema membru tal-
persunal u f'liema ħin (reāistru tal-
aëëess); 

 

Emenda  157 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 38a 

 Protezzjoni tad-dejta awtomatikament mit-
tfassil 

 1. L-Europol għandu jimplimenta miŜuri 
u proëeduri tekniëi u organizzattivi xierqa 
b'tali mod li l-ipproëessar jissodisfa r-
rekwiŜiti tad-dispoŜizzjonijiet adottati 
skont dan ir-Regolament u jiŜgura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suāāett tad-
dejta. 

 2. L-Europol għandu jimplimenta 
mekkaniŜmi biex jiŜgura li, b'mod 
awtomatiku, tiāi pproëessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieāa għall-
għanijiet tal-ipproëessar. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 38b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 38b 

 Notifika ta' ksur tad-dejta personali lill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data 

 1. Fil-kaŜ ta' ksur ta' dejta personali, l-
Europol għandu mingħajr dewmien bla 
bŜonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, 
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data. L-Europol għandu jipprovdi, 
fuq talba, āustifikazzjoni motivata 
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f'kaŜijiet fejn in-notifika ma ssirx fi Ŝmien 
24 siegħa. 

 2. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha mill-inqas: 

 (a) tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali, fosthom il-kategoriji u n-
numru ta' suāāetti tad-dejta kkonëernati u 
l-kategoriji u n-numru ta' reāistri tad-
dejta kkonëernati; 

 (b) tirrakkomanda miŜuri sabiex itaffu l-
effetti ħŜiena possibbli tal-ksur tad-dejta 
personali; 

 (c) tiddeskrivi l-konsegwenzi possibbli tal-
ksur tad-dejta personali; 

 (d) tiddeskrivi l-miŜuri proposti jew 
meħuda mill-kontrollur sabiex jindirizza 
l-ksur tad-dejta personali. 

 3. L-Europol għandu jiddokumenta 
kwalunkwe ksur tad-dejta personali, 
inkluŜ il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-
effetti tiegħu u l-azzjoni ta' rimedju 
meħuda, sabiex il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data jkun jista' 
jivverifika konformità ma' dan l-Artikolu 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 38c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 38c 

 Komunikazzjoni ta' ksur tad-dejta 
personali lis-suāāett tad-dejta 

 1. Meta ksur tad-dejta personali msemmi 
fl-Artikolu 38b x'aktarx jaffettwa ħaŜin il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza tas-suāāett tad-dejta, l-Europol 
għandu jikkomunika l-ksur tad-dejta 
personali lis-suāāett tad-dejta mingħajr 
dewmien bla bŜonn. 

 2. Il-komunikazzjoni lis-suāāett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
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personali u tinkludi l-identità u d-dettalji 
ta' kuntatt tal-uffiëjal tal-protezzjoni tad-
dejta msemmi fl-Artikolu 44. 

 3. Il-komunikazzjoni ta' ksur tad-dejta 
personali lis-suāāett tad-dejta 
m'għandhiex tkun meħtieāa jekk l-
Europol juri għas-sodisfazzjon tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data li huwa jkun implimenta miŜuri 
ta' protezzjoni teknoloāika xierqa, u li 
dawk il-miŜuri āew applikati għad-dejta 
personali kkonëernata mill-ksur tad-dejta 
personali. Dawn il-miŜuri ta' protezzjoni 
teknoloāika għandhom jagħmlu d-dejta 
ma tinftihemx minn kwalunkwe persuna 
li ma tkunx awtorizzata b'aëëess għaliha. 

 4. Il-komunikazzjoni lis-suāāett tad-dejta 
tista' tiāi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra fejn tkun miŜura meħtieāa u 
proporzjonata filwaqt illi jiāu kkunsidrati 
l-interessi leāittimi tal-persuna 
kkonëernata: 

 (a) biex ikun evitat li jiāu mfixkla inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proëeduri uffiëjali 
jew legali; 

 (b) biex ikun evitat preāudizzju għall-
prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew 
għall-eŜekuzzjoni ta' pieni kriminali; 

 (c) biex tiāi mħarsa s-sigurtà pubblika u 
nazzjonali; 

 (d) tipproteāi d-drittijiet u l-libertajiet ta' 
partijiet terzi. 

 

Emenda  160 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull suāāett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt, f'intervalli raāonevoli, li tikseb 
informazzjoni dwar jekk dejta personali 
dwaru hijiex qed tiāi pproëessata mill-
Europol. Fejn tali dejta personali qed tiāi 

1. Kull suāāett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt, f'intervalli raāonevoli, li tikseb 
informazzjoni dwar jekk dejta personali 
dwaru hijiex qed tiāi pproëessata mill-
Europol. Meta tkun qed tiāi pproëessata 



 

 
 PE529.533/ 85 

 MT 

pproëessata, l-Europol għandu jipprovdi l-
informazzjoni li āejja lis-suāāett tad-dejta: 

tali data, l-Europol għandu jipprovdi tal-
anqas l-informazzjoni li āejja lis-suāāett 
tad-dejta: 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni tal-anqas dwar l-
għanijiet tal-operazzjoni tal-proëessar, il-
kategoriji ta' dejta konëernati, u d-
destinatarji għand min āiet Ŝvelata d-dejta; 

(b) informazzjoni tal-anqas dwar l-
għanijiet tal-operazzjoni tal-proëessar, il-
kategoriji ta' dejta konëernati, il-perjodu li 
għalih id-dejta tkun se tinħaŜen, u d-
destinatarji għand min āiet Ŝvelata d-dejta; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) indikazzjoni tal-baŜi legali li fuqha 
hija pproëessata d-dejta; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt cb (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) eŜistenza tad-dritt li jitlob mill-
Europol rettifika, tħassir jew restrizzjoni 
tal-ipproëessar tad-dejta personali li 
tikkonëerna s-suāāett tad-dejta; 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt cc (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) kopja tad-dejta li qed tiāi-pproëessata. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kwalunkwe suāāett tad-dejta li jixtieq 
jeŜerëita d-dritt tal-aëëess għad-dejta 
personali jista' jagħmel talba għal dak l-
għan mingħajr spejjeŜ eëëessivi, lill-
awtorità maħtura għal dan l-iskop fl-Istat 
Membru tal-għaŜla tiegħu. Dik l-awtorità 
għandi tirriferi t-talba lill-Europol 
mingħajr dewmien, u fi kwalunkwe kaŜ fi 
Ŝmien xahar minn meta tirëeviha. 

2. Kwalunkwe suāāett tad-dejta li jixtieq 
jeŜerëita d-dritt tal-aëëess għad-dejta 
personali jista' jagħmel talba għal dak l-
għan bla ħlas, lill-awtorità maħtura għal 
dan l-iskop fl-Istat Membru tal-għaŜla 
tiegħu. Dik l-awtorità għandha tirriferi t-
talba lill-Europol mingħajr dewmien, u fi 
kwalunkwe kaŜ fi Ŝmien xahar minn meta 
tirëeviha. L-Europol għandu jikkonferma 
li rëieva t-talba. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Europol għandu jwieāeb it-talba 
mingħajr dewmien Ŝejjed u f'kwalunkwe 
kaŜ fi Ŝmien tliet xhur mill-wasla. 

3. L-Europol għandu jwieāeb it-talba 
mingħajr dewmien Ŝejjed u f'kwalunkwe 
kaŜ fi Ŝmien tliet xhur mill-wasla tat-talba 
mill-awtorità nazzjonali. 

 

Emenda  167 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Aëëess għal dejta personali għandu jiāi 
rrifjutat jew ristrett, jekk dan 
jikkostitwixxi miŜura neëessarja biex: 

5. Il-provvediment ta' informazzjoni bħala 
tweāiba għal talba skont il-paragrafu 1 
għandu jiāi rrifjutat sakemm tali rifjut 
parzjali jew komplet ikun miŜura 
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neëessarja biex: 

Āustifikazzjoni 

Fejn tiāi applikata eŜenzjoni, irid jintwera għal liema dejta tiāi applikata. F'kaŜijiet fejn 
eŜenzjoni tkun neëessarja biss għal parti mid-dejta pproëessata, għandu jkun obbligatorju 
aëëess parzjali. 
 

Emenda  168 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kwalunkwe deëiŜjoni dwar ir-restrizzjoni 
jew ir-rifjut tal-informazzjoni mitluba 
għandha tqis id-drittijiet fundamentali u l-
interessi tas-suāāett tad-dejta. 

 

Emenda  169 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kwalunkwe suāāett tad-dejta għandu 
jkollu d-dritt jitlob lill-Europol jikkoreāi d-
dejta personali dwaru jekk ma tkunx 
korretta u, fejn dan ikun possibbli u 
meħtieā, biex jikkompleta jew jaāāornaha. 

1. Kwalunkwe suāāett tad-dejta għandu 
jkollu d-dritt jitlob lill-Europol jikkoreāi d-
dejta personali dwaru jekk ma tkunx 
korretta u biex jikkompletaha jew 
jaāāornaha. 

 

Emenda  170 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk id-dejta kif deskritt fil-paragrafi 1, 
2 u 3 miŜmuma mill-Europol kienet āiet 
ipprovduta lilha minn pajjiŜi terzi, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, jew 
hija r-riŜultat ta' analiŜi mwettqa mill-
Europol stess, l-Europol għandu jikkoreāi, 
iħassar jew jimblokka din id-dejta. 

4. Jekk id-dejta kif deskritt fil-paragrafi 1, 
2 u 3 miŜmuma mill-Europol kienet āiet 
ipprovduta lilha minn pajjiŜi terzi, 
organizzazzjonijiet internazzjonali, jew 
hija r-riŜultat ta' analiŜi mwettqa mill-
Europol stess, l-Europol għandu jikkoreāi, 
iħassar jew jimblokka din id-dejta u 
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jinforma, meta jkun rilevanti, lill-
oriāinaturi tad-dejta. 

 

Emenda  171 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 - paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Europol għandu jaħŜen d-dejta 
personali b'tali mod li din tista' tiāi 
kkoreāuta u mħassra 

 

Emenda  172 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-responsabbiltà għall-kwalità tad-dejta 
personali kif imsemmi fl-Artikolu 34(d) 
għandha tkun tal-Istat Membru li pprovda 
d-dejta personali lill-Europol u tal-Europol 
għal dejta personali pprovduta minn korpi 
tal-Unjoni, pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, kif 
ukoll għal dejta personali li l-Europol 
jiābed minn sorsi disponibbli b'mod 
pubbliku. 

2. Ir-responsabbiltà għall-kwalità tad-dejta 
personali kif imsemmi fl-Artikolu 34(d) 
għandha tkun tal-Istat Membru li pprovda 
d-dejta personali lill-Europol u tal-Europol 
għal dejta personali pprovduta minn korpi 
tal-Unjoni, pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, kif 
ukoll għal dejta personali li l-Europol 
jiābed minn sorsi disponibbli b'mod 
pubbliku. Il-korpi tal-Unjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-kwalità tad-dejta 
sa u inkluŜ il-mument tat-trasferiment. 

 

Emenda  173 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-responsabbiltà għal-legalità ta' 
trasferiment għandha tkun ta': 

4. Ir-responsabbiltà għall-prinëipji tal-
protezzjoni tad-dejta applikabbli għandha 
tkun ta': 
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Emenda  174 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Europol għandu jivverifika l-
kompetenza tad-destinatarju u jivvaluta n-
neëessità għat-trasferiment tad-dejta. 
Jekk jinqala' dubju dwar din il-ħtieāa, l-
Europol għandu jitlob aktar 
informazzjoni mingħand id-destinatarju. 
Id-destinatarju għandu jiŜgura li tkun 
tista' tiāi verifikata l-ħtieāa għat-
trasferiment tad-dejta. Id-destinatarju 
għandu jipproëessa d-dejta personali biss 
għall-finijiet li għalihom tkun āiet 
trasmessa. 

 

Emenda  175 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-proëessar ta' dejta personali li ser 
jifforma parti minn sistema ādida ta' 
fajling li se tinħoloq għandu jkun suāāett 
għal kontroll minn qabel meta: 

1. L-ipproëessar ta' dejta personali fi 
kwalunkwe sett ta' operazzjonijiet tal-
ipproëessar li jservi għan uniku jew 
diversi għanijiet relatati fir-rigward tal-
attivitajiet ewlenin tiegħu għandu jkun 
suāāett għal kontroll minn qabel meta: 

Āustifikazzjoni 

Suāāeriment mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
 

Emenda  176 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi 
Ŝmien xahrejn wara li tasal in-notifika. Dan 

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi 
Ŝmien xahrejn wara li tasal in-notifika. Dan 
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il-perjodu jista' jiāi sospiŜ sakemm il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data jkun kiseb aktar informazzjoni li jista' 
jkunu talab. Jekk il-komplessità tal-
kwistjoni hekk teħtieā, dan il-perjodu jista' 
jittawwal għal xahrejn oħra, b'deëiŜjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data. Din id-deëiŜjoni għandha tiāi 
notifikata lill-Europol qabel jiskadi l-
perjodu inizjali ta' xahrejn. 

il-perjodu jista' jiāi sospiŜ fi kwalunkwe 
mument sakemm il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data jkun kiseb aktar 
informazzjoni li jista' jkun talab. Jekk il-
komplessità tal-kwistjoni hekk teħtieā, dan 
il-perjodu jista' jittawwal għal xahrejn 
oħra, b'deëiŜjoni tal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data. Għandhom 
ikunu possibbli Ŝewā estensjonijiet biss. 
Din id-deëiŜjoni għandha tiāi notifikata 
lill-Europol qabel jiskadi l-perjodu inizjali 
ta' xahrejn. 

 

Emenda  177 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-finijiet ta' verifika tal-legalità tal-
proëessar tad-dejta, l-awtomonitoraāā u l-
iŜgurar tal-integrità u s-sigurtà xierqa tad-
dejta, l-Europol għandu jŜomm rekords tal-
ābir, l-alterazzjonijiet, l-aëëess, l-iŜvelar, 
il-kombinazzjoni jew it-tħassir ta' dejta 
personali. Tali reāistri jew 
dokumentazzjoni għandha titħassar wara 
tliet snin, sakemm id-dejta ma tkunx 
meħtieāa aktar fit-tul minħabba kontroll 
fis-seħħ. Ma għandu jkun hemm l-ebda 
possibbiltà li r-reāistrazzjonijiet tal-aëëess 
jiāu mmodifikati. 

1. Għall-finijiet ta' verifika tal-legalità tal-
proëessar tad-dejta, l-awtomonitoraāā u l-
iŜgurar tal-integrità u s-sigurtà xierqa tad-
dejta, l-Europol għandu jŜomm rekords tal-
ābir, l-alterazzjonijiet, l-aëëess, il-ābid, l-
iŜvelar, il-kombinazzjoni jew it-tħassir ta' 
dejta personali. Tali reāistri jew 
dokumentazzjoni għandha titħassar wara 
tliet snin, sakemm id-dejta ma tkunx 
meħtieāa aktar fit-tul minħabba kontroll 
fis-seħħ. Ma għandu jkun hemm l-ebda 
possibbiltà li r-reāistrazzjonijiet tal-aëëess 
jiāu mmodifikati. 

 

Emenda  178 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jiŜgura, b'manjiera indipendenti, il-
leāittimità u l-konformità mad-
disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fir-
rigward tal-proëessar ta' dejta personali; 

(a) jiŜgura, b'manjiera indipendenti, l-
applikazzjoni interna tad-dispoŜizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
proëessar ta' dejta personali; 
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Emenda  179 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data; 

(e) jikkoopera mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data, b'mod speëjali 
fir-rigward tal-operazzjonijiet tal-
ipproëessar imsemmija fl-Artikolu 42; 

 

Emenda  180 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt fa (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) jaāixxi bħala punt ta' kuntatt għal 
talbiet għal aëëess skont l-Artikolu 39; 

 

Emenda  181 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt fb (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) iŜomm reāistru dwar l-operazzjonijiet 
tal-ipproëessar kollha mwettqa mill-
Europol, inkluŜ, fejn rilevanti, 
informazzjoni dwar l-għan, il-kategoriji 
tad-dejta, id-destinatarji, il-limiti ta' Ŝmien 
għall-imblukkar u t-tħassir, it-
trasferimenti lejn pajjiŜi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
miŜuri ta' sigurtà; 

 

Emenda  182 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt fc (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fc) iŜomm reāistru dwar l-inëidenti u l-
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ksur ta' sigurtà li jaffettwaw id-dejta 
personali operattiva jew amministrattiva. 

 

Emenda  183 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Barra minn hekk, l-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jwettaq il-
funzjonijiet previsti mir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 fir-rigward tad-dejta personali 
tal-membri tal-persunal tal-Europol kif 
ukoll tad-dejta personali amministrattiva. 

8. Barra minn hekk, l-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jwettaq il-
funzjonijiet previsti mir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 fir-rigward tad-dejta personali 
amministrattiva. 

 

Emenda  184 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Fil-qadi tal-kompiti tiegħu, l-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jkollu aëëess 
għad-dejta kollha proëessata mill-Europol 
u għall-postijiet kollha tal-Europol. 

9. Fil-qadi tal-kompiti tiegħu, l-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jkollu aëëess 
għad-dejta kollha proëessata mill-Europol 
u għall-postijiet kollha tal-Europol. Tali 
aëëess għandu jkun possibbli fi 
kwalunkwe mument u mingħajr talba 
minn qabel. 

 
 

Emenda  185 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. Il-Bord tal-Maniāment għandu jadotta 
regoli ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-
Uffiëjal tal-Protezzjoni tad-Dejta. Dawn ir-
regoli ta' implimentazzjoni għandhom 
b'mod partikolari jirrigwardaw il-proëedura 
tal-għaŜla għall-kariga tal-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta u t-tneħħija, il-

11. Il-Bord tal-Maniāment għandu jadotta 
regoli ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-
Uffiëjal tal-Protezzjoni tad-Dejta. Dawn ir-
regoli ta' implimentazzjoni għandhom 
b'mod partikolari jirrigwardaw il-proëedura 
tal-għaŜla għall-kariga tal-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta u t-tneħħija, il-
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kompiti, id-dmirijiet u s-setgħat tiegħu u s-
salvagwardji għall-indipendenza tal-
Uffiëjal tal-Protezzjoni tad-Dejta. L-
Europol għandu jipprovdi lill-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta bil-persunal u r-
riŜorsi meħtieāa biex iwettaq dmirijietu. 
Dawn il-membri tal-persunal għandhom 
ikollhom aëëess għad-dejta personali 
proëessata fl-Europol u għall-postijiet tal-
Europol biss sal-punt meħtieā għall-
eŜekuzzjoni tal-kompiti tagħhom. 

kompiti, id-dmirijiet u s-setgħat tiegħu u s-
salvagwardji għall-indipendenza tal-
Uffiëjal tal-Protezzjoni tad-Dejta. L-
Europol għandu jipprovdi lill-Uffiëjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta bil-persunal u r-
riŜorsi meħtieāa biex iwettaq dmirijietu. 
Dawn il-membri tal-persunal għandhom 
ikollhom aëëess għad-dejta personali 
proëessata fl-Europol u għall-postijiet tal-
Europol biss sal-punt meħtieā għall-
eŜekuzzjoni tal-kompiti tagħhom. Tali 
aëëess għandu jkun possibbli fi 
kwalunkwe mument u mingħajr talba 
minn qabel. 

 

Emenda  186 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 - paragrafu 11 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 11a. Il-Kontrollur għall-Protezzjoni tad-
Data għandu jkun ipprovdut bil-mezzi 
neëessarji għall-qadi ta' dmirijietu. 

 

Emenda  187 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) iwettaq investigazzjonijiet jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq il-baŜi ta' 
lment, u jinforma lis-suāāetti tad-dejta 
dwar ir-riŜultat f'perjodu raāonevoli ta' 
Ŝmien; 

(b) iwettaq investigazzjonijiet jew fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq il-baŜi ta' 
lment, u jinforma lis-suāāetti tad-dejta 
dwar ir-riŜultat mingħajr dewmien; 

 

Emenda  188 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jordna r-rettifika, l-imblukkar, it-tħassir (e) jordna r-rettifika, l-imblukkar, it-tħassir 
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jew id-distruzzjoni tad-dejta kollha meta 
din tkun āiet ipproëessata bi ksur tad-
dispoŜizzjonijiet li jirregolaw il-proëessar 
tad-dejta personali u n-notifikazzjoni ta' 
dawk l-azzjonijiet lill-partijiet terzi li tkun 
āiet Ŝvelata d-dejta magħhom; 

jew id-distruzzjoni tad-dejta kollha li tkun 
āiet ipproëessata bi ksur tad-
dispoŜizzjonijiet li jirregolaw il-proëessar 
tad-dejta personali u n-notifikazzjoni ta' 
dawk l-azzjonijiet lill-partijiet terzi li d-
dejta tkun āiet Ŝvelata magħhom; 

 

Emenda  189 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jimponi l-projbizzjoni temporanja jew 
definittiva fuq il-proëessar; 

(f) jipproponi lill-Bord tal-Maniāment li 
tiāi imposta projbizzjoni temporanja jew 
definittiva parzjali jew totali fuq l-
ipproëessar; 

Āustifikazzjoni 

B'konsistenza mal-emenda għall-Artikolu 14(1)(1a)(ādid). 
 
 

Emenda  190 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jħejji rapport annwali 
dwar l-attivitajiet superviŜorji dwar l-
Europol. Dan ir-rapport għandu jkun parti 
mir-rapport annwali tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
msemmi fl-Artikolu 48 tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001. 

5. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jħejji rapport annwali 
dwar l-attivitajiet superviŜorji dwar l-
Europol. Dan ir-rapport għandu jkun parti 
mir-rapport annwali tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
msemmi fl-Artikolu 48 tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001. 

 Dan ir-rapport għandu jinkludi 
informazzjoni ta' statistika dwar l-ilmenti, 
l-inkjesti, l-investigazzjonijiet, l-
ipproëessar ta' informazzjoni sensittiva, it-
trasferimenti ta' dejta personali lejn 
pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, il-kontroll minn qabel u 
notifiki, u l-uŜu tas-setgħat imsemmija fil-
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paragrafu 3.  

 Dan ir-rapport għandu jintbgħat u jiāi 
ppreŜentat lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt u għandu 
jintbgħat lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u 
lill-parlamenti nazzjonali. AbbaŜi ta' dan 
ir-rapport, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jistgħu jitolbu lill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data biex 
iwettaq azzjoni addizzjonali biex jiŜgura l-
applikazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament.  

 

Emenda  191 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fil-kaŜijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data u l-awtoritajiet superviŜorji 
nazzjonali jistgħu, filwaqt li jaāixxu fl-
ambitu tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
jiskambjaw informazzjoni rilevanti, jgħinu 
lil xulxin fit-twettiq ta' awditi u 
spezzjonijiet, jeŜaminaw id-diffikultajiet ta' 
interpretazzjoni jew applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, jistudjaw problemi fl-
eŜerëizzju ta' superviŜjoni indipendenti 
jew fl-eŜerëizzju tad-drittijiet tas-suāāetti 
tad-dejta, ifasslu proposti armonizzati għal 
soluzzjonijiet konāunti għal kwalunkwe 
problema u jippromwovu s-
sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tal-
protezzjoni tad-dejta, kif meħtieā. 

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data, meta rilevanti, għandu juŜa l-
kompetenzi u l-esperjenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta fil-qadi 
tad-dmirijiet tiegħu kif stipulat fl-
Artikolu 46(2). Fit-twettiq tal-attivitajiet 
b'kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data, il-membri u l-
persunal tal-awtoritajiet nazzjonali għall-
protezzjoni tad-dejta, b'kunsiderazzjoni 
xierqa tal-prinëipji ta' solidarjetà u 
proporzjonalità, għandu jkollhom is-
setgħat ekwivalenti għal dawk stabbiliti fl-
Artikolu 46(4) u għandhom ikunu 
marbuta b'obbligu ekwivalenti kif stabbilit 
fl-Artikolu 46(6).Il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza nazzjonali, filwaqt li kull 
wieħed minnhom jaāixxi fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi 
tiegħu, għandhom jiskambjaw l-
informazzjoni rilevanti, jassistu lil xulxin 
fit-twettiq ta' verifiki u spezzjonijiet, 
jeŜaminaw id-diffikultajiet ta' 
interpretazzjoni jew applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, jistudjaw il-problemi 
relatati mal-eŜerëizzju ta' sorveljanza 
indipendenti jew l-eŜerëizzju tad-drittijiet 
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tas-suāāett tad-data, ifasslu proposti 
armonizzati għal soluzzjonijiet konāunti 
għal kull problema u jippromwovu 
kuxjenza dwar id-drittijiet ta' protezzjoni 
tad-data, skont il-ħtieāa. 

 

Emenda  192 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jŜomm lill-
awtoritajiet superviŜorji nazzjonali 
infurmati bis-sħiħ dwar il-kwistjonijiet 
kollha rilevanti għalihom.  

 

Emenda  193 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. F'kaŜijiet meta kwistjonijiet speëifiëi 
jikkonëernaw dejta minn Stat Membru 
wieħed jew iktar minn wieħed, il-
Kontrollow Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandu jikkonsulta mal-
awotritajiet superviŜorji nazzjonali 
kkonëernati u kompetneti. Il-KEPD 
m'għandux jiddeëiedi dwar azzjoni 
ulterjuri li għandha tittieħed qabel ma l-
awtoritajiet superviŜorji kkonëernati u 
kompetenti jkunu infurmaw lill-
KEPDdwar il-poŜizzjoni tagħhom, sa 
skadenza speëifikata mill-KEPS li 
m'għandhiex tkun iqas minn xahrejn. Il-
KEPD għandu jikkunsidra kemm jista' l-
poŜizzjoni tal-awtoritajiet superviŜorji 
nazzjonali kkonëernati u kompetenti. Fil-
kaŜijiet meta l-KEPD jkollu l-intenzjoni 
ma jsegwix il-poŜizzjonit agħhom, hu 
għandu jinformahom u jipprovdilhom 
āustifikazzjoni. Fil-kaŜijiet li l-KEPS jqis 
estremament urāenti, hu jista' jiddeëiedi li 
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jieħu azzjoni immedjata. F'tali kaŜijiet, il-
KEPD għandu jinforma immedjatament 
lill-awtoritajiet superiŜorji nazzjonali 
kkonëernati u kompetenti u jiāāustifika n-
natura urāenti tas-sitwazzjoni kif ukoll l-
azzjoni li jkun ħa. 

 

Emenda  194 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2c. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jikkonsulta 
mal-korpi superviŜorji nazzjonali 
kkonëernati u kompetenti qabel ma jieħu 
kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 46(3)(e) sa (h). Il-
KEPD għandu jikkunsidra kemm jista' l-
poŜizzjoni tal-awtoritajiet superviŜorji 
kkonëernati u kompetenti kkomunikata sa 
skadenza speëifikata minnu u li 
m'għandhiex tkun iqas minn xahrejn Fil-
kaŜijiet meta l-KEPD jkollu l-intenzjoni 
ma jsegwix il-poŜizzjonit agħhom, hu 
għandu jinformahom u jipprovdilhom 
āustifikazzjoni. Fil-kaŜijiet li l-KEPS jqis 
estremament urāenti, hu jista' jiddeëiedi li 
jieħu azzjoni immedjata.  F'tali kaŜijiet, il-
KEPD għandu jinforma immedjatament 
lill-awtoritajiet superiŜorji nazzjonali 
kkonëernati u kompetenti u jiāāustifika n-
natura urāenti tas-sitwazzjoni kif ukoll l-
azzjoni li jkun ħa. Il-KEPD m'għandux 
jieħu azzjoni jekk l-awtoritajiet 
superviŜjorji nazzjonali kollha jkunu 
infurmaw lill-KEPD bil-poŜizzjoni 
negattiva tagħhom. 

 

Emenda  195 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Awtoritajiet SuperviŜorji Nazzjonali u 
l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data għandhom jiltaqgħu għal dak l-
iskop, kif meħtieā. L-ispiŜa ta' tali laqgħat 
għandha tiāāarrab mill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Ir-
regoli ta' proëedura għandhom jiāu adottati 
fl-ewwel laqgħa. Metodi ta' ħidma ulterjuri 
għandhom jiāu Ŝviluppati b'mod konāunt 
skont il-bŜonn. 

3. Il-kapijiet tal-awtoritajiet superviŜorji 
nazzjonali u l-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandhom jiltaqgħu 
mill-inqas darba fis-sena biex jiddiskutu 
kwistjonijiet strateāiëi u ta' politika 
āenerali jew kwistjonijiet oħra msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2. L-ispiŜa ta' tali laqgħat 
għandha tiāāarrab mill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Ir-
regoli ta' proëedura għandhom jiāu adottati 
fl-ewwel laqgħa. Għandhom jiāu 
Ŝviluppati metodi ta' ħidma ulterjuri b'mod 
konāunt skont il-bŜonn. 

 

Emenda  196 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dejta personali amministrattiva u dejta 
dwar il-Persunal 

Dejta personali amministrattiva 

 

Emenda  197 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 huwa 
applikabbli għad-dejta personali kollha tal-
membri tal-persunal tal-Europol kif ukoll 
għad-dejta personali amministrattiva 
miŜmuma mill-Europol. 

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 huwa 
applikabbli għad-dejta personali 
amministrattiva miŜmuma mill-Europol. 

 

Emenda  198 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 2 



 

 
 PE529.533/ 99 

 MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta ilment ikun dwar deëiŜjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 39 jew 40, il-
Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-
Data għandu jikkonsulta mal-korpi 
superviŜorji nazzjonali jew mal-korp 
āudizzjarju kompetenti fl-Istat Membru li 
kien is-sors tad-dejta jew mal-Istat 
Membru konëernat direttament. Id-
deëiŜjoni tal-Kontrollur Ewropew tal-
Protezzjoni tad-Data, li tista' twassal sa 
ëaħda li tiāi kkomunikata kwalunkwe 
informazzjoni, għandha tittieħed 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korp 
superviŜorju nazzjonali jew mal-korp 
āudizzjarju kompetenti. 

2. Meta lment ikun dwar deëiŜjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 39 jew 40, il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data għandu jikkonsulta mal-korpi 
superviŜorji nazzjonali jew mal-korp 
āudizzjarju kompetenti fl-Istat Membru li 
kien is-sors tad-dejta jew mal-Istat 
Membru konëernat direttament. 

 

Emenda  199 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn ilment jirrigwarda l-kontroll tad-
dejta provduta minn Stat Membru lill-
Europol, il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jiŜgura li l-
kontrolli neëessarji kienu twettqu b'mod 
korrett f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korp 
superviŜorju nazzjonali tal-Istat Membru li 
provda d-dejta. 

3. Fejn ilment jirrigwarda l-kontroll tad-
dejta provduta minn Stat Membru lill-
Europol, il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data, f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-korp superviŜorju nazzjonali tal-
Istat Membru li provda d-dejta, għandu 
jiŜgura li l-ipproëessar tad-dejta fl-Istat 
Membru kkonëernat kien legali u li l-
kontrolli neëessarji kienu twettqu b'mod 
korrett. 

 

Emenda 200 

Proposta għal regolament 

Artikolu 53 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Skrutinju Parlamentari Skrutinju parlamentari konāunt 

 1. Il-mekkaniŜmu għall-kontroll tal-
attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
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Ewropew, flimkien mal-parlamenti 
nazzjonali, għandhom jieħdu l-forma ta' 
Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt, li għandu jiāi stabbilit fil-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew, li jkun jikkonsisti mill-Membri 
sħaħ tal-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u rappreŜentant 
wieħed tal-kumitat kompetenti tal-
parlament nazzjonali ta' kull Stat 
Membru u sostitut. L-Istati Membri 
b'sistemi ta' Ŝewā kmamar parlamentari 
jistgħu minflok jiāu rrappreŜenati minn 
rappreŜentant minn kull kamra.  

 2. Il-laqgħat tal-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt għandu dejjem 
jitlaqqa' fil-postijiet tax-xogħol tal-
Parlament Ewropew mill-President tal-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew. Il-laqgħat għandhom jiāu 
kopreseduti mill-President tal-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u mir-
rappreŜentant mill-parlament nazzjonali 
tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza 
b'rotazzjoni tal-Kunsill. 

 3. Il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt għandu jimmonitorja l-
applikazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament, b'mod partikolari fir-
rigward tal-impatt tagħhom fuq id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta' 
persuni fiŜiëi. 

 4. Għal dan l-għan, il-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt għandu jkollu d-
dmirijiet li āejjin: 

1. Il-President tal-Bord tal-Maniāment u d-
Direttur EŜekuttiv għandhom jidhru 
quddiem il-Parlament Ewropew, flimkien 
mal-Parlamenti nazzjonali, fuq talba 
tagħhom biex jiddiskutu kwistjonijiet 
relatati mal-Europol, filwaqt li jitqiesu l-
obbligi tad-diskrezzjoni u l-
kunfidenzjalità. 

(a) il-President tal-Bord tal-Maniāment, id-
Direttur EŜekuttiv u r-rappreŜenant tal-
Kummissjoni għandhom jidhru quddiem il-
Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt fuq talba tiegħu biex jiddiskutu 
kwistjonijiet relatati mal-Europol, filwaqt li 
jitqiesu, jekk ikun xieraq, l-obbligi ta' 
diskrezzjoni u kunfidenzjalità. Il-Grupp 
jista' jiddeëiedi li jistieden għal-laqgħat 
tiegħu persuni rilevanti oħra, jekk ikun 
xieraq; 

2. L-iskrutinju parlamentari mill-
Parlament Ewropew, flimkien mal-

(b) il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jidher 
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Parlamenti nazzjonali, tal-attivitajiet tal-
Europol għandu jiāi eŜerëitat skont dan 
ir-Regolament. 

quddiem il-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt fuq talba tiegħu u 
mill-inqas darba fis-sena biex jiddiskuti 
kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-
persuni fiŜiëi, u b'mod partikolari l-
protezzjoni tad-dejta personali, fir-
rigward tal-operazzjonijiet tal-Europol, 
filwaqt li jitqiesu, jekk ikun xieraq, l-
obbligi ta' diskrezzjoni u kunfidenzjalità. 

 Id-dokumenti li āejjin għandhom jiāu 
preŜentati u għandu jsir dibattitu 
dwarhom fil-laqgħat tal-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt: 

 – l-abbozzi ta' programmi ta' ħidma 
annwali u multi annwali, imsemmija fl-
Artikolu 15;  

 – ir-rapport annwali ta' attività konsolidat 
dwar l-attivitajiet tal-Europol, imsemmi fl-
Artikolu 14; 

 – ir-rapport annwali tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar 
l-attivitajiet superviŜorji tal-Europol, 
imsemmi fl-Artikolu 46; 

 – ir-rapport ta' evalwazzjoni mħejji mill-
Kummissjoni biex tirrevedi l-effettività u 
l-effiëjenza tal-Europol, imsemmi fl-
Artikolu 70. 

 Il-persuni li āejjin għandhom jidhru 
quddiem il-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt fuq talba tiegħu: 

 – il-kandidati magħŜula għall-karigi ta' 
Direttur EŜekuttiv, imsemmija fl-
Artikolu 56(2); 

 – id-Direttur EŜekuttiv, li l-mandat tiegħu 
jkun maħsub li jiāi estiŜ, kif previst fl-
Artikolu 56(5); 

 – id-Direttur EŜekuttiv, sabiex jirraporta 
dwar it-twettiq ta' dmirijietu. 

 Il-President tal-Bord tal-Maniāment 
għandu jinforma lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt qabel ma jneħħi 
lid-Direttur EŜekuttiv mill-kariga, kif 
ukoll dwar ir-raāunijiet għal tali 
deëiŜjoni. 
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3. Minbarra l-obbligi ta' informazzjoni u 
konsultazzjoni stabbiliti f'dan ir-
Regolament, l-Europol għandu jittrasmetti 
lill-Parlament Ewropew u lill-parlamenti 
nazzjonali, Management Board 

5. Barra minn hekk, l-Europol għandu 
jittrasemtti lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt, b'kunsiderazzjoni, 
jekk ikun xieraq, tal-obbligi ta' disrezzjoni 
u kunfidenzjalita, għal skopijiet ta' 
informazzjoni: 

(a) il-valutazzjonijiet tat-theddid, l-analiŜi 
strateāika u r-rapporti tas-sitwazzjoni 
āenerali marbuta mal-għan tal-Europol kif 
ukoll ir-riŜultati tal-istudji u tal-
evalwazzjonijiet kummissjonati mill-
Europol; 

(a) il-valutazzjonijiet tat-theddid, l-analiŜi 
strateāika u r-rapporti tas-sitwazzjoni 
āenerali marbuta mal-għan tal-Europol kif 
ukoll ir-riŜultati tal-istudji u tal-
evalwazzjonijiet kummissjonati mill-
Europol; 

(b) l-arranāamenti ta' ħidma adottati skont 
l-Artikolu 31(1). 

(b) l-arranāamenti ta' ħidma adottati skont 
l-Artikolu 31(1). 

 6. Il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt jista' jitlob kwalunkwe 
dokument rilevanti neëessarju biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu, suāāett għar-
Regolament (KE) Nru 1049/20011a kif 
ukoll ir-regoli li jirregolaw it-trattament 
tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-
Parlament Ewropew. 

 7. Il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt għandu jħejji konkluŜjonijiet 
sommarji dwar l-attivitajiet superviŜorji 
tal-Europol lill-Parlament Ewropew. 

 ______________ 

 1a Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2001 dwar l-aëëess pubbliku 
għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĀU L 145, 
31.5.2001, p. 43). 

 

Emenda  201 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-fini tal-eŜerëizzju ta' skrutinju 
parlamentari tal-attivitajiet tal-Europol 
skont l-Artikolu 53, jista' jingħata aëëess 
għal Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni 
Ewropea u informazzjoni sensittiva mhux 

1. Għall-fini tal-eŜerëizzju ta' skrutinju 
parlamentari tal-attivitajiet tal-Europol 
skont l-Artikolu 53, għandu jingħata 
aëëess għal Informazzjoni Klassifikata tal-
Unjoni Ewropea u informazzjoni sensittiva 
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klassifikata proëessata mill-Europol jew 
permezz tiegħu lill-Parlament Ewropew u 
lir-rappreŜentanti tiegħu fuq talba. 

mhux klassifikata proëessata mill-Europol 
jew permezz tiegħu lill-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt u lir-
rappreŜentanti tiegħu fuq talba u, fejn 
rilevanti, wara l-kunsens tal-fornitur tad-
dejta.  

2. Aëëess għal Informazzjoni Klassifikata 
tal-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni 
sensittiva mhux klassifikata għandu jkun 
f'konformità mal-prinëipji baŜiëi u l-
istandards minimi kif imsemmi fl-
Artikolu 69. Id-dettalji għandhom ikunu 
regolati b'arranāament dwar l-operat 
konkluŜ bejn l-Europol u l-Parlament 
Ewropew. 

2. Fid-dawl tan-natura sensittiva u 
klassifikata ta' din l-informazzjoni, l-
aëëess għal Informazzjoni Klassifikata tal-
Unjoni Ewropea u l-informazzjoni 
sensittiva mhux klassifikata għandu 
josserva r-regoli li jirregolaw it-trattament 
tal-informazzjoni kunfidenzjali mill-
Parlament Ewropew1a. Aktar dettalji 
jistgħu jkunu regolati b'arranāament dwar 
l-operat konkluŜ bejn l-Europol u l-
Parlament Ewropew. 

 ____________ 

 1a Kif stipulat fid-DeëiŜjoni tal-Bureau tal-
Parlament Ewropwe tal-15 ta' April 2013. 

 
 

Emenda  202 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-awtorità tal-ħatra għandha tagħmel 
uŜu sħiħ mill-possibbiltajiet mogħtija mir-
Regolament dwar il-Persunal u tipprovdi 
persunal speëjalizzat bħal esperti tat-
tekonoloāija tal-informatika bi grupp ta' 
funzjoni u grad ogħla skont il-kwalifika 
tagħhom li jwettqu l-kompiti tal-Aāenzija 
skont l-Artikolu 4 b'mod ideali. 

Āustifikazzjoni 

Livell tekniku għoli u li jevolvi malajr taë-ëiberkriminalità u l-kriminalità faëilitata mill-
internet jirrikjedi li l-Europol jimpjiega persunal imħarreā sew u ddomandat ħafna. Il-
benefiëëji għal aāenti kontraenti ma jirriflettux is-sitwazzjonijiet tas-suq għal eŜ. esperti tat-TI 
li huma meħtieāa fil-ālieda kontra ë-ëiberkriminalità bħall-frodi tal-VAT, il-pornografija tat-
tfal u l-kummerë f'oāāetti illeëiti. L-Europol għandu jkun jista' jimla dawk il-postijiet sabiex 
jiāāieled il-kriminalità b'mod effettiv u jwassal valur miŜjud Ewropew. 
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Emenda  203 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur EŜekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tal-Maniāment, minn lista ta' 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, 
wara proëedura tal-għaŜla miftuħa u 
trasparenti. 

2. Id-Direttur EŜekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tal-Maniāment, b'konformità 
ma' proëedura ta' kooperazzjoni, li 
għandha tkun kif āej: 

Għall-fini li jiāi konkluŜ il-kuntratt mad-
Direttur EŜekuttiv, l-Europol għandu jkun 
rappreŜentat mill-President tal-Bord tal-
Maniāment. 

(a) fuq il-baŜi ta' lista ta' mill-inqas tliet 
kandidati proposti minn kumitat 
magħmul mir-rappreŜentant tal-
Kummissjoni fil-Bord tal-Maniāment u 
Ŝewā membri oħra tal-Bord tal-
Maniāment, wara proëedura tal-għaŜla 
miftuħa u trasparenti, l-applikanti se 
jkunu mitluba, qabel ma ssir il-ħatra, 
jindirizzaw lill-Kunsill u lill-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt u 
jwieābu għall-mistoqsijiet; 

Qabel il-ħatra, il-kandidat magħŜul mill-
Bord tal-Maniāiment jista' jiāi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u biex 
iwieāeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu. 

(b) il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt u l-Kunsill imbagħad jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom u jiddikjaraw l-
ordnijiet ta' preferenza tagħhom; 

 (c) il-Bord tal-Maniāment jaħtar lid-
Direttur EŜekuttiv waqt li jikkunsidra 
dawn l-opinjonijiet. 

 

Emenda  204 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Bord tal-Maniāment, li jaāixxi fuq 
proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
jista' jestendi l-mandat tad-Direttur 
EŜekuttiv darba, għal mhux aktar minn 
ħames snin. 

4. Il-Bord tal-Maniāment, wara li jitlob l-
opinjoni tal-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt u filwaqt li jaāixxi 
fuq proposta tal-Kummissjoni li 
tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3, jista' jestendi l-mandat tad-
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Direttur EŜekuttiv darba, għal mhux aktar 
minn ħames snin. 

Emenda  205 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Bord tal-Maniāiment għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew jekk ikollu l-
intenzjoni li jestendi l-mandat tad-Direttur 
EŜekuttiv. Fix-xahar ta' qabel kwalunkwe 
estensjoni bħal din, id-Direttur EŜekuttiv 
jista' jiāi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament u jwieāeb il-mistoqsijiet 
magħmula mill-membri tiegħu. 

5. Il-Bord tal-Maniāiment għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew jekk ikollu l-
intenzjoni li jestendi l-mandat tad-Direttur 
EŜekuttiv. Fix-xahar ta' qabel kwalunkwe 
estensjoni bħal din, id-Direttur EŜekuttiv 
għandu jiāi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt u 
jwieāeb il-mistoqsijiet magħmula mill-
membri tiegħu. 

 

Emenda  206 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Id-Direttur EŜekuttiv jista' jitneħħa mill-
kariga unikament b'deëiŜjoni tal-Bord tal-
Maniāment li jaāixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni. 

7. Id-Direttur EŜekuttiv jista' jitneħħa mill-
kariga biss b'deëiŜjoni tal-Bord 
Maniāerjali, spjegata lill-Grupp ta' 
Skrutinju Parlamentari Konāunt u lill-
Kunsill. 

 
 

Emenda  207 

Proposta għal regolament 

Artikolu 57 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Erba' Diretturi Deputati EŜekuttivi, 
inkluŜ wieħed responsabbli għat-taħriā, 
għandhom jassistu lid-Direttur EŜekuttiv. 
Il-Viëi Direttur EŜekuttiv għat-taħriā 
għandu jkun responsabbli għall-
immaniāājar tal-Akkademja l-Europol u 

1. Tliet Deputati Diretturi EŜekuttivi 
għandhom jassistu lid-Direttur EŜekuttiv. 
Id-Direttur EŜekuttiv għandu jiddefinixxi l-
kompiti tal-oħrajn. 
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tal-attivitajiet tagħha. Id-Direttur 
EŜekuttiv għandu jiddefinixxi l-kompiti 
tal-oħrajn. 

Āustifikazzjoni 

L-inkluŜjoni tar-raba' Direttur Deputat EŜekuttiv kienet minħabba l-fuŜjoni bejn l-Europol u 
CEPOL, peress li r-rapporteur ma jqisx li dan huwa adattat, tinŜamm is-sistema ta' tliet 
Diretturi Deputati. 
 

Emenda  208 

Proposta għal regolament 

Artikolu 60 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Bord tal-Maniāment għandu, abbaŜi 
ta' dak l-abbozz, jipproduëi abbozz 
provviŜorju tal-estimi tad-dħul u l-infiq tal-
Europol għas-sena finanzjarja ta' wara. L-
abbozz provviŜorju tal-estimi tad-dħul u l-
infiq tal-Europol għandhom jintbagħtu lill-
Kummissjoni kull sena sa [data stabbilita 
fir-Regolament Finanzjarju ta' qafas]. Il-
Bord tal-Manaāiment għandu jibgħat 
abbozz finali tal-estimi, li għandu jinkludi 
abbozz ta' pjan ta' stabbiliment, lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill sal-31 ta' Marzu. 

2. Il-Bord tal-Maniāment għandu, abbaŜi 
ta' dak l-abbozz, jipproduëi abbozz 
provviŜorju tal-estimi tad-dħul u l-infiq tal-
Europol għas-sena finanzjarja ta' wara. L-
abbozz provviŜorju tal-estimi tad-dħul u l-
infiq tal-Europol għandhom jintbagħtu lill-
Kummissjoni kull sena sa [data stabbilita 
fir-Regolament Finanzjarju ta' qafas]. Il-
Bord tal-Maniāment għandu jibgħat u 
jippreŜenta abbozz finali tal-esimi, li 
għandu jinkludi abbozz ta' pjan ta' 
stabbiliment, lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt, lill-Kummissjoni, 
lill-Kunsill u lill-parlamenti nazzjonali 
sal-31 ta' Marzu. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-iskrutinju 
parlamentari mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jrid jiddaħħal fir-Regolament. 
Għalhekk jinħoloq il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt, li għandu jkun irregolat mill-
Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament. 
 

Emenda  209 

Proposta għal regolament 

Artikolu 62 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

dwar l-immaniāājar baāitarju u finanzjarju 
u jippreŜentah lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt, lill-Kunsill u lill-
Qorti tal-Awdituri sal-31 ta' Marzu tas-sena 
finanzjarja ta' wara. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-iskrutinju 
parlamentari mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jrid jiddaħħal fir-Regolament. 
Għalhekk jinħoloq il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt, li għandu jkun irregolat mill-
Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament. 
 

Emenda  210 

Proposta għal regolament 

Artikolu 62 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Id-Direttur EŜekuttiv, sal-1 ta' Lulju 
wara kull sena finanzjarja, għandu jibgħat 
il-kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-
Awdituri u lill-Parlamenti nazzjonali, 
flimkien mal-opinjoni tal-Bord tal-
Maniāiment. 

6. Id-Direttur EŜekuttiv, sal-1 ta' Lulju 
wara kull sena finanzjarja, għandu jibgħat 
u jippreŜenta l-kontijiet finali lill-Grupp 
ta'; Skrutinju Parlamentari Konāunt, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-
Awdituri u lill-parlamenti nazzjonali, 
flimkien mal-opinjoni tal-Bord tal-
Maniāiment. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-iskrutinju 
parlamentari mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jrid jiddaħħal fir-Regolament. 
Għalhekk jinħoloq il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt, li għandu jkun irregolat mill-
Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament. 
 
 

Emenda  211 

Proposta għal regolament 

Artikolu 63 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Europol għandhom jiāu adottati mill-Bord 
tal-Maniāment wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Ma għandhomx jitbiegħdu 

1. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Europol għandhom jiāu adottati mill-Bord 
tal-Maniāment wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Ma għandhomx jitbiegħdu 
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minn [ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas 
FFR] għajr jekk dan ikun meħtieā 
speëifikament għall-operat tal-Europol u l-
Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha 
minn qabel. 

minn [ir-Regolament Finanzjarju qafas] 
għajr jekk dan ikun meħtieā speëifikament 
għall-operat tal-Europol u l-Kummissjoni 
tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel; Il-
Parlament Ewropew għandu jiāi 
nnotifikat bi kwalunkwe devjazzjoni ta' 
dan it-tip. 

 

Emenda  212 

Proposta għal regolament 

Artikolu 63 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Minħabba l-ispeëifiëità tal-Membri tan-
Netwerk tal-Istituti Nazzjonali tat-Taħriā 
li huma l-uniëi korpi b'karatteristiëi 
speëifiëi u kompetenzi tekniëi biex iwettqu 
attivitajiet ta' taħriā rilevanti, dawn il-
membri jistgħu jirëievu għotjiet mingħajr 
sejħa għall-proposti skont l-Artikolu 
190(1)(d) ta' Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/201241. 

imħassar 

_______________  
41ĀU L 362, 31.12.2012, p. 1.  

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenzi kollha għat-taħriā, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol u 
s-CEPOL mhix applikabbli. 
 
 

Emenda  213 

Proposta għal regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/200143 
għandu japplika għad-dokumenti miŜmuma 
mill-Europol. 

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/200143 
għandu japplika għad-dokumenti 
amministrattivi kollha miŜmuma mill-
Europol. 

_______________ __________________ 
43 ĀU L 145, 31.5.2001, p. 43. 43 ĀU L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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Emenda  214 

Proposta għal regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Europol għandu jippubblika fuq il-
websajt tiegħu lista tal-membri tal-Bord 
tal-Maniāment, tal-esperti esterni u 
interni, flimkien mad-dikjarazzjonijiet ta' 
interess u l-curricula vitae rispettivi 
tagħhom. Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord 
tal-Maniāment għandhom ikunu 
ppubblikati sistematikament. L-Europol 
jista' jillimita b'mod temporanju jew 
permanenti l-pubblikazzjoni ta' 
dokumenti jekk il-pubblikazzjoni tagħhom 
tkun tirrappreŜenta riskju li 
tikkompremetti t-twettiq tal-kompiti tal-
Europol, filwaqt li jqis l-obbligi ta' 
diskrezzjoni u kunfidenzjalità. 

 

Emenda  215 

Proposta għal regolament 

Artikolu 67a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 67a 

 Notifika minn qabel u mekkaniŜmu tat-
twissija 

 Il-Kummissjoni għandha tattiva sistema 
ta' twissija jekk ikollha tħassib serju li l-
Bord tal-Maniāment ikun wasal biex 
jieħu deëiŜjonijiet li ma jikkonformawx 
mal-mandat tal-Europol, jiksru l-liāi tal-
Unjoni jew ikunu f'kontradizzjoni mal-
objettivi tal-politika tal-Unjoni. F'dawn il-
kaŜijiet, il-Kummissjoni tqajjem 
formalment il-kwistjoni mal-Bord tal-
Maniāment u titolbu jieqaf milli jadotta d-
deëiŜjoni kkonëernata. Jekk il-Bord tal- 
Maniāment jirrifjuta li jikkonforma mar-
rikjesta, il-Kummissjoni għandha 
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formalment tinforma lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, bl-għan li jkun 
hemm rispons rapidu. Il-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Bord tal-Maniāment biex 
ma jimplimentax id-deëiŜjoni 
kontroversjali sakemm ir-rappreŜentanti 
tal-istituzzjonijiet ikunu għadhom qed 
jiddiskutu l-kwistjoni. 

Āustifikazzjoni 

Ara l-punt 59 tad-Dikjarazzjoni Konāunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-
Kummissjoni Ewropea dwar l-aāenziji deëentralizzati. 
 

Emenda  216 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
suëëessivament kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tikkummissjona 
evalwazzjoni sabiex tivvaluta, b'mod 
partikolari, l-impatt, l-effikaëja u l-
effiëjenza tal-Europol u l-prassi tal-ħidma 
tiegħu. L-evalwazzjoni għandha, b'mod 
partikolari, tindirizza l-possibbiltà tal-
ħtieāa li jiāu mmodifikati l-għanijiet tal-
Europol, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' 
kwalunkwe modifika bħal din.  

1. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
suëëessivament kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tikkummissjona 
evalwazzjoni sabiex tivvaluta, b'mod 
partikolari, l-impatt, l-effikaëja u l-
effiëjenza tal-Europol u l-prassi tal-ħidma 
tiegħu kif ukoll il-funzjonament tal-
mekkaniŜmi għall-kontroll tal-attivitajiet 
tal-Europol mill-Parlament Ewropew 
flimkien mal-parlamenti nazzjonali. L-
evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari, 
tindirizza l-possibbiltà tal-ħtieāa li jiāu 
mmodifikati l-għanijiet tal-Europol, u l-
implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe 
modifika bħal din.  

Āustifikazzjoni 

Il-klawsola tal-evalwazzjoni u r-reviŜjoni għandha tiāi estiŜa wkoll għall-mekkaniŜmu tal-
Europol tal-kontroll parlamentari. 
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Emenda  217 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapport tal-evalwazzjoni flimkien mal-
konkluŜjonijiet tagħha dwar ir-rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Parlamenti nazzjonali u lill-Bord tal-
Maniāment. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat u 
tissottometti r-rapport tal-evalwazzjoni 
flimkien mal-konkluŜjonijiet tagħha dwar 
ir-rapport, akkumpanjat jekk ikun xieraq 
minn proposta għal emenda ta' dan ir-
Regolament, lill-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt, lill-Kunsill, lill-
parlamenti nazzjonali u lill-Bord tal-
Maniāment. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
parlamenti nazzjonali kwalunkwe 
informazzjoni dwar l-evalwazzjoni, jekk 
mitluba. 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 88 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-iskrutinju 
parlamentari mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jrid jiddaħħal fir-Regolament. 
Għalhekk jinħoloq il-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt, li għandu jkun irregolat mill-
Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament. 
 

Emenda  218 

Proposta għal regolament 

Artikolu 70 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fl-okkaŜjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha wkoll tivvaluta r-
riŜultati miksuba mill-Europol fir-rigward 
tal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti 
tiegħu.Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
l-kontinwazzjoni tal-Europol ma għadhiex 
āustifikata fir-rigward tal-għanijiet 
assenjati lilu, tista' tipproponi li dan ir-
Regolament jiāi emendat kif xieraq jew 
jitħassar. 

3. Fl-okkaŜjoni ta' kull tieni evalwazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha wkoll tivvaluta r-
riŜultati miksuba mill-Europol fir-rigward 
tal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti tiegħu. 
Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
kontinwazzjoni tal-Europol ma għadhiex 
āustifikata fir-rigward tal-għanijiet 
assenjati lilu, tista' tipproponi li dan ir-
Regolament jiāi emendat kif xieraq jew 
jitħassar skont il-proëedura leāiŜlattiva 
ordinarja. 
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Emenda  219 

Proposta għal regolament 

Artikolu 73 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament, għandu jkun is-suëëessur 
āuridiku āenerali fir-rigward tal-kuntratti 
kollha konkluŜi minn, obbligazzjonijiet 
preeŜistenti, u l-proprjetajiet akkwistati 
mill-Europol, kif stabbilit permezz tad-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI, u s-CEPOL, kif 
stabbilit skont id-DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI. 

1. L-Europol, kif stabbilit minn dan ir-
Regolament, għandu jkun is-suëëessur 
āuridiku āenerali fir-rigward tal-kuntratti 
kollha konkluŜi, l-obbligazzjonijiet 
preeŜistenti, u l-proprjetajiet akkwistati 
mill-Europol, kif stabbilit permezz tad-
DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  220 

Proposta għal regolament 

Artikolu 73 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa s-saħħa āuridika tal-ftehimiet 
konkluŜi mis-CEPOL kif stabbilit mid-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI qabel id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  221 

Proposta għal regolament 

Artikolu 73 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B'deroga mill-paragrafu 3, il-Ftehim 
dwar l-Uffiëëju Prinëipali konkluŜ abbaŜi 
tad-DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI għandha 

imħassar 
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tintemm fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  222 

Proposta għal regolament 

Artikolu 74 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar  

_ 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  223 

Proposta għal regolament 

Artikolu 74 - paragrafu 6a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Il-Bord tal-Maniāment għandu 
jifformula dispoŜizzjonijiet dettaljati li 
jirregolaw il-proëedura prevista fl-
Artikolu 67a u jressaqhom lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni.  

 



 

 
 PE529.533/ 114 

 MT 

Emenda  224 

Proposta għal regolament 

Artikolu 75 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-Direttur EŜekuttiv tas-CEPOL 
maħtur abbaŜi tal-Artikolu 11(1) tad-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI għandu, għall-
bqija tal-perjodi li jibqa' tal-mandat 
tiegħu, jingħata l-funzjonijiet tal-Viëi 
Direttur EŜekuttiv tat-taħriā tal-Europol. 
Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-kuntratt 
tiegħu ma jinbidlux. Jekk il-mandat 
jintemm wara [id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament] iŜda qabel [id-data 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], 
għandu jiāu estiŜ awtomatikament sa sena 
wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. 

imħassar  

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 

Emenda  225 

Proposta għal regolament 

Artikolu 76 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-Cepol, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-Europol 
u s-Cepol mhix applikabbli. 
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Emenda  226 

Proposta għal regolament 

Artikolu 77 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jissostitwixxi u 
jirrevoka d-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI u d-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI. 

Dan ir-Regolament jissostitwixxi u 
jirrevoka d-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI. 

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

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

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
 
 

Emenda  227 

Proposta għal regolament 

Artikolu 78 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-miŜuri leāiŜlattivi kollha li 
jimplimentaw id-
DeëiŜjonijiet 2009/371/ĀAI u d-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI huma revokati 
b'effett mid-data tal-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. 

1. Il-miŜuri leāiŜlattivi kollha li 
jimplimentaw id-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI 
huma revokati b'effett mid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

2. Il-miŜuri mhux leāiŜlattivi kollha li 
jimplimentaw id-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI 
li tistabbilixxi l-Uffiëëju Ewropew tal-
Pulizija (Europol) u d-
DeëiŜjoni 2005/681/ĀAI li tistabbilixxi s-
CEPOL għandhom jibqgħu fis-seħħ wara 
[id-data tal-bidu tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], sakemm ma jiāix deëiŜ mod 
ieħor mill-Bord tal-Maniāment tal-Europol 
fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

2. Il-miŜuri mhux leāiŜlattivi kollha li 
jimplimentaw id-DeëiŜjoni 2009/371/ĀAI 
li tistabbilixxi l-Uffiëëju Ewropew tal-
Pulizija (Europol) għandhom jibqgħu fis-
seħħ wara [id-data tal-bidu tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], 
sakemm ma jiāix deëiŜ mod ieħor mill-
Bord tal-Maniāment tal-Europol fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Titneħħa r-referenza kollha dwar is-CEPOL, peress li r-rapporteur iqis li l-fuŜjoni bejn l-
Europol u s-CEPOL mhix applikabbli. 
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Emenda  228 

Proposta għal regolament 

Anness 1 – inëiŜ 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– abbuŜ sesswali u esplojtazzjoni sesswali 
ta' nisa u tfal. 

– abbuŜ sesswali u sfruttament sesswali ta' 
individwi, speëjalment nisa u tfal. 

 
 
 
 


