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Artikolu 46 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

SuperviŜjoni mill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data 

SuperviŜjoni mill-Awtorità ta' Sorveljanza 
Konāunta 

1.  Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jkun 
responsabbli li jimmonitorja u jiŜgura l-
applikazzjoni tad-dispoŜizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament li jikkonëernaw il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-
libertajiet ta' persuni fiŜiëi fir-rigward tal-
proëessar ta' dejta personali mill-Europol, u 
biex jagħti pariri l-Europol u lis-suāāetti 
tad-dejta dwar il-kwistjonijiet kollha li 
jikkonëernaw il-proëessar tad-dejta 
personali. Għal dan il-għan għandu 
jwettaq id-dmirijiet stipulati fil-paragrafu 2 
u jeŜerëita s-setgħat mogħtija fil-
paragrafu 3.  

1. Awtorità ta' Sorveljanza Konāunta 
indipendenti, magħmula mill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-
Korp ta' SuperviŜjoni Konāunta, għandha 
tkun responsabbli li timmonitorja u 
tiŜgura l-applikazzjoni tad-
dispoŜizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li 
jikkonëernaw il-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet ta' persuni fiŜiëi 
fir-rigward tal-proëessar ta' dejta personali 
mill-Europol, u biex tagħti pariri lill-
Europol u lis-suāāetti tad-dejta dwar il-
kwistjonijiet kollha li jikkonëernaw il-
proëessar tad-dejta personali. Għal dan il-
għan għandha twettaq id-dmirijiet stipulati 
fil-paragrafu 2 u teŜerëita s-setgħat 
mogħtija fil-paragrafu 3.  

 L-Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandha tkun komposta mill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u 
massimu ta’ Ŝewā membri jew 
rappreŜentanti mill-awtoritajiet 
superviŜorji nazzjonali indipendenti tal-
protezzjoni tad-dejta minn kull Stat 
Membru. Dawk il-membri jew 
rappreŜentanti għandu jkollhom il-
kapaëitajiet neëessarji u għandhom 
jinħatru għal ħames snin. Il-KEPD u kull 
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delegazzjoni għandu jkollhom dritt għal 
vot wieħed. 

 Il-Korp ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandu jagħŜel president minn fost il-
membri tiegħu. 

 Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, il-
membri tal-Korp ta' SuperviŜjoni 
Konāunta ma għandhom jirëievu 
istruzzjonijiet minn ebda korp ieħor. 

 Il-Korp ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandu jadotta r-regoli proëedurali 
tiegħu b’maāāoranza ta’ Ŝewā terzi tal-
membri tiegħu. 

2.  Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jkollu d-
dmirijiet li āejjin skont dan ir-Regolament:  

2.  L-Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandu jkollha d-dmirijiet li āejjin skont 
dan ir-Regolament:  

(a) jisma’ u jinvestiga lmenti, u jinforma 
lis-suāāett tad-data dwar ir-riŜultat 
f’perjodu raāonevoli ta’ Ŝmien;  

(a) tisma’ u tinvestiga lmenti, u tinforma 
lis-suāāett 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 f’perjodu raāonevoli ta’ 
Ŝmien;  

(b) twettaq investigazzjonijiet jew fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-baŜi ta’ 
lment, u tinforma lis-suāāetti tad-dejta 
dwar ir-riŜultat f’perjodu raāonevoli ta’ 
Ŝmien;  

(c) jimmonitorja u jiŜgura l-applikazzjoni 
tad-dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u kwalunkwe att ieħor tal-Unjoni li 
jirrelataw mal-protezzjoni ta’ persuni fiŜiëi 
fir-rigward tal-proëessar ta’ dejta personali 
mill-Europol;  

(c) timmonitorja u tiŜgura l-applikazzjoni 
tad-dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u kwalunkwe att ieħor tal-Unjoni li 
jirrelataw mal-protezzjoni ta’ persuni fiŜiëi 
fir-rigward tal-proëessar ta’ dejta personali 
mill-Europol;  

(d) jagħti parir l-Europol, jew fuq 
inizjattiva tiegħu jew fuq talba għall-
konsultazzjoni, dwar il-kwistjonijiet kollha 
li għandhom x’jaqsmu mal-proëessar ta’ 
dejta personali, b’mod partikolari qabel ma 
jitfasslu regoli interni relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali fir-rigward tal-proëessar ta’ 
dejta personali;  

(d) tagħti parir l-Europol, jew fuq 
inizjattiva tagħha jew fuq talba għall-
konsultazzjoni, dwar il-kwistjonijiet kollha 
li għandhom x’jaqsmu mal-proëessar ta’ 
dejta personali, b’mod partikolari qabel ma 
jitfasslu regoli interni relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali fir-rigward tal-proëessar ta’ 
dejta personali;  

(e) jiddetermina, jagħti raāunijiet għalfejn 
u jagħmel pubbliëi l-eŜenzjonijiet, is-
salvagwardji, l-awtorizzazzjonijiet u l-
kondizzjonijiet imsemmija fl-

(e) tiddetermina, tagħti raāunijiet għalfejn 
u tagħmel pubbliëi l-eŜenzjonijiet, is-
salvagwardji, l-awtorizzazzjonijiet u l-
kondizzjonijiet imsemmija fl-
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Artikolu 36(4).  Artikolu 36(4).  

(f) iŜomm reāistru tal-operazzjonijiet tal-
proëessar notifikati lilu bis-saħħa tal-
Artikolu 42(1) u reāistrati skont 42(4),  

(f) iŜŜomm reāistru tal-operazzjonijiet tal-
proëessar notifikati lilha bis-saħħa tal-
Artikolu 42(1) u reāistrati skont l-
Artikolu 42(4),  

(g) iwettaq verifika minn qabel tal-
proëessar notifikat lilu.  

(g) twettaq verifika minn qabel tal-
proëessar notifikat lilha.  

3.  Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data jista’ skont dan ir-
Regolament:  

3.  L-Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta 
tista’ skont dan ir-Regolament:  

(a) jagħti pariri lis-suāāetti tad-dejta fl-
eŜerëizzju tad-drittijiet tagħhom;  

(a) tagħti pariri lis-suāāetti tad-dejta fl-
eŜerëizzju tad-drittijiet tagħhom;  

(b) jirreferi l-kwistjoni lill-Europol fil-kaŜ 
ta' allegat ksur tad-dispoŜizzjonijiet li 
jirregolaw l-proëessar tad-dejta personali, 
u, fejn xieraq, jagħmel proposti għar-
rimedji ta' dak il-ksur u għat-titjib tal-
protezzjoni tas-suāāetti tad-dejta;  

(b) tirreferi l-kwistjoni lill-Europol fil-kaŜ 
ta' ksur allegat tad-dispoŜizzjonijiet li 
jirregolaw l-ipproëessar tad-dejta 
personali, u, meta jkun xieraq, tagħmel 
proposti għar-rimedji ta' dak il-ksur u għat-
titjib tal-protezzjoni tas-suāāetti tad-dejta;  

(c) jordna li talbiet għall-eŜerëizzju ta' ëerti 
drittijiet b'relazzjoni mad-dejta jiāu 
osservati meta dawk it-talbiet ikunu āew 
irrifjutati bi ksur tal-Artikoli 39 u 40;  

(c) tordna li talbiet għall-eŜerëizzju ta' ëerti 
drittijiet b'relazzjoni mad-dejta jiāu 
osservati meta dawk it-talbiet ikunu āew 
irrifjutati bi ksur tal-Artikoli 39 u 40;  

(d) javŜa jew iëanfar lill-Europol;  (d) tavŜa jew iëëanfar lill-Europol;  

(e) jordna r-rettifika, l-imblukkar, it-tħassir 
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;  

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

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

(f) timponi l-projbizzjoni temporanja jew 
definittiva fuq l-ipproëessar;  

(g) jirreferi l-kwistjoni lill-istituzzjoni jew 
il-korp tal-Komunità konëernat u, fejn 
meħtieā, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni;  

(g) tirreferi l-kwistjoni lill-istituzzjoni jew 
il-korp tal-Komunità konëernat u, meta 
jkun meħtieā, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni;  

(h) jirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-
Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej skont 
il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattat;  

(h) tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-
Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej skont 
il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattat;  

(i) jintervjeni fl-azzjonijiet miājuba 
quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.  

(i) tintervjeni fl-azzjonijiet miājuba 
quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.  
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4.  Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data għandu jkollu s-
setgħa:  

4.  L-Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandu jkollha s-setgħa li:  

(a) jikseb mingħand l-Europol aëëess għad-
dejta personali kollha u għall-
informazzjoni kollha meħtieāa għall-
investigazzjonijiet tiegħu;  

(a) tikseb mingħand l-Europol aëëess għad-
dejta personali kollha u għall-
informazzjoni kollha meħtieāa għall-
investigazzjonijiet tagħha;  

(b) jikseb aëëess għal kwalunkwe bini li fih 
l-Europol iwettaq l-attivitajiet tiegħu meta 
jkun hemm baŜi raāonevoli biex jiāi 
preŜunt li tkun qed titwettaq fih attività 
koperta b'dan ir-Regolament.  

(b) tikseb aëëess għal kwalunkwe bini li fih 
l-Europol twettaq l-attivitajiet tagħha meta 
jkun hemm baŜi raāonevoli biex jiāi 
preŜunt li tkun qed titwettaq fih attività 
koperta minn dan ir-Regolament.  

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.  L-Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta 
għandha tħejji rapport annwali dwar l-
attivitajiet superviŜorji dwar l-Europol. 
Dan ir-rapport jista’ jiāi ppublikat b'mod 
konāunt mar-rapport annwali tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data msemmi fl-Artikolu 48 tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001.  

6.  Il-membri u l-persunal tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
għandhom ikunu marbuta bl-obbligu tal-
kunfidenzjalità skont l-Artikolu 69.  

6.  Il-membri u l-persunal tal-Awtorità ta' 
SuperviŜjoni Konāunta għandhom ikunu 
marbuta bl-obbligu tal-kunfidenzjalità 
skont l-Artikolu 69.  

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Il-proposta attwali ma tiggaratixxix livell suffiëjenti ta' protezzjoni tad-dejta minħabba li ma 
tirriflettix ir-realtà tal-mudell tal-iskambju tad-dejta fl-infurzar tal-liāi attwalment fis-seħħ. 
Il-maāāoranza l-kbira tad-dejta tal-persunal toriāina mill-Istati Membri u eventwalment 
tintbagħat lura lill-Istati Membri. Din ir-realtà teħtieā involviment ugwali tal-Awtoritajiet 
għall-Protezzjoni tad-Data mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-
Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Data nazzjonali kif inhuma rrapreŜentati attwalment fil-
Korp ta' SuperviŜjoni Konāunta tal-Europol diāà għandhom esperjenza estensiva fil-mod kif 
jittrattaw il-mudelli tal-iskambju tad-dejta tal-Eurpol u jkun ridikolu jekk ma jitteħidx 
vantaāā tal-esperjenza twila tagħhom. Ukoll, il-mandat tal-KEPD ma jinvolvix l-istess 
intervent estensiv u setgħat investigattivi li l-Korp ta' SuperviŜjoni Konāunta għandu. B'hekk, 
biex ikun garantit l-ogħla livell ta' protezzjoni tad-dejta personali possibbli, huwa primordjali 
li kemm l-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Data nazzjonali kif ukoll il-KEPD ikollhom l-
istess importanza. Dan isir l-aħjar billi tinħoloq Awtorità ta' SuperviŜjoni Konāunta. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Skrutinju Parlamentari  Skrutinju Parlamentari Konāunt  

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.  

1. Il-mekkaniŜmu għall-kontroll tal-
attivitajiet tal-Europol mill-Parlament 
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 rrappreŜentati minn 
rappreŜentant minn kull kamra.  

2.  L-iskrutinju parlamentari mill-
Parlament Ewropew, flimkien mal-
Parlamenti nazzjonali, tal-attivitajiet tal-
Europol għandu jiāi eŜerëitat skont dan 
ir-Regolament. 

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. 
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 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 tal- 
persuni fiŜiëi. 

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

 a) jista' jsejjaħ lill-President tal-Bord tal-
Maniāment, lid-Direttur EŜekuttiv u lir-
rappreŜenant tal-Kummissjoni quddiem il-
Grupp ta' Skrutinju Parlamentari 
Konāunt 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; 

 b) jista' jsejjaħ lill-Awtorità ta' 
SuperviŜjoni Konāunta quddiem il-Grupp 
ta' Skrutinju Parlamentari Konāunt 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. 

 c) għandu jkollu s-setgħa jwettaq 
investigazzjonijiet jew fuq inizjattiva 
tiegħu stess jew fuq il-baŜi ta’ lment, u 
jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
pubbliku dwar ir-riŜultat f’perjodu 
raāonevoli ta’ Ŝmien; 

 d) jista' jifformula proposti biex jirrimedja 
ksur fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament sabiex jiddefendi l-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali; 

 e) jista' jagħti struzzjonijiet lill-Bord 
Maniāerjali dwar it-tneħħija tad-Direttur 
EŜekuttiv meta fis-sorveljar ta' dan ir-
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Regolament jinstabu rregolaritajiet b'mod 
konsistenti u wara li ma jkunux āew 
implimentati b'mod xieraq proposti għar-
rimedjar ta' dak il-ksur u għat-titjib tal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali; 

 f) għandu jagħti l-kunsens tiegħu għall-
programm ta’ ħidma annwali skont l-
Artikolu 15; 

 g) għandu jagħti l-kunsens tiegħu għall-
ħatra tad-Direttur EŜekuttiv; 

 h) f'kaŜijiet fejn jinstabu irregolaritajiet 
fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
ma jkunux āew irrimedjati skont l-
Artikolu 53(4), jista' jirreferi l-kwistjoni 
lill-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea 
fl-ambitu tal-kundizzjonijiet previsti fit-
Trattat; 

 (i) jista' jikseb aëëess għall-bini tal-
Europol sabiex jissorvelja bi sħiħ l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, kif 
stipulat f'dan l-Artikolu. 

 5. Sabiex ikun iffaëilitat l-eŜerëizzju tas-
setgħat tiegħu, id-dokumenti li āejjin 
għandhom jiāu ppreŜentati u diskussi fil-
laqgħat tal-Grupp ta' Skrutinju 
Parlamentari Konāunt: 

 – l-abbozzi ta' programmi ta' ħidma 
annwali u multiannwali, 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-effikaëja u l-
effiëjenza tal-Europol, imsemmi fl-
Artikolu 70. 

 6. Il-persuni li āejjin għandhom jidhru 
quddiem il-Grupp ta' Skrutinju 
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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. 

 7. Il-Parlament Ewropew għandu jadatta 
r-Regoli ta' Proëedura tiegħu sabiex 
ikunu konformi mas-setgħat mogħtija lilu 
b'dan ir-Regolament  

3.  Minbarra l-obbligi ta’ informazzjoni u 
konsultazzjoni stabbiliti f’dan ir-
Regolament, l-Europol għandu jittrasmetti 
lill-Parlament Ewropew u lill-parlamenti 
nazzjonali, filwaqt li jqis l-obbligi ta’ 
diskrezzjoni u kunfidenzjalità, għal finijiet 
ta’ informazzjoni: 

8. Barra minn hekk, l-Europol għandha 
tittrasmetti 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 
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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. 

Or. en 

 
 
 


