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Emenda 27 għandha taqra: 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a ġdid 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Eurojust għandha tibqa' 

kompetenti: 

 (a) għar-reati stabbiliti fid-

Direttiva UE/2017/1371 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Lulju 2017 dwar il-Ġlieda kontra l-

Frodi tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni 

permezz tal-Liġi Kriminali ("id-Direttiva 

PIF"), dment li l-UPPE ma jkunx 

kompetenti jew ma jeżerċitax il-

kompetenza tiegħu; 

 (b) f'każijiet li jirrigwardaw reati stipulati 

fid-Direttiva PIF, għal talbiet minn Stati 

Membri li mhumiex jieħdu sehem fl-
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UPPE; 

 (c) f'każijiet li jinvolvu kemm l-Istati 

Membri parteċipanti u l-Istati Membri li 

mhumiex jipparteċipaw fl-UPPE, għal 

talbiet minn dawk l-Istati Membri li 

mhumiex jieħdu sehem fl-UPPE u għal 

talbiet mingħand l-UPPE nnifsu. 

_______________ 

*ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29. 

Emenda  37 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fuq talba ta' awtorità kompetenti, 

il-Eurojust għandha toħroġ opinjoni bil-

miktub dwar rifjuti rikorrenti jew 

diffikultajiet dwar l-eżekuzzjoni ta' talbiet 

għal kooperazzjoni ġudizzjarja u 

deċiżjonijiet dwarha, inklużi dawk ibbażati 

fuq l-istrumenti li jħaddmu l-prinċipju ta' 

rikonoxximent reċiproku, diment li dan ma 

jkunx jista' jiġi solvut permezz ta' ftehim 

reċiproku bejn l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti jew bl-involviment tal-membri 

nazzjonali kkonċernati. L-opinjoni 

għandha tintbagħat minnufih lill-Istati 

Membri kkonċernati. 

5. Fuq talba ta' awtorità kompetenti, 

jew fuq inizjattiva proprja, il-Eurojust 

għandha toħroġ opinjoni bil-miktub dwar 

rifjuti rikorrenti jew diffikultajiet dwar l-

eżekuzzjoni ta' talbiet għal kooperazzjoni 

ġudizzjarja u deċiżjonijiet dwarha, inklużi 

dawk ibbażati fuq l-istrumenti li jħaddmu 

l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku, 

diment li dan ma jkunx jista' jiġi solvut 

permezz ta' ftehim reċiproku bejn l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew bl-

involviment tal-membri nazzjonali 

kkonċernati. L-opinjoni għandha tintbagħat 

minnufih lill-Istati Membri kkonċernati. 

Emenda  39 għandha taqra:  

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-mandat tal-membri nazzjonali u 

d-deputati tagħhom għandu jkun ta' erba’ 

snin, u jista' jiġġedded darba.  

Meta jiskadi l-mandat tagħhom jew f'każ 

li jirriżenjaw, il-membri għandhom 

jibqgħu fl-uffiċċju sakemm il-mandat 

tagħhom jiġġedded jew sakemm 

jittiħdilhom posthom. 
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Emenda 48 imħassra. 

 

L-emenda li ġejja għandha tiddaħħal wara l-Emenda 51: 

 

Emenda 194 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.  Il-mandat tal-membri u d-deputati 

tagħhom għandu jkun tal-inqas erba’ 

snin, u jista’ jiġġedded darba. Meta 

jiskadi l-mandat tagħhom jew f’każ li 

jirriżenjaw, il-membri għandhom jibqgħu 

fl-uffiċċju sakemm il-mandat tagħhom 

jiġġedded jew sakemm jittiħdilhom 

posthom. 

imħassar 

 

 

Emenda 90 għandha taqra:  

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jiskambjaw mal-

Eurojust kwalunkwe tagħrif meħtieġ għat-

twettiq tal-kompiti tagħha b’konformità 

mal-Artikoli 2 u 4 kif ukoll mar-regoli 

dwar il-protezzjoni tad-dejta stabbiliti 

f’dan ir-Regolament. Tal-inqas, dan 

għandu jinkludi t-tagħrif imsemmi fil-

paragrafi 5, 6 u 7. 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri għandhom jiskambjaw mal-

Eurojust kwalunkwe tagħrif meħtieġ għat-

twettiq tal-kompiti tagħha b’konformità 

mal-Artikoli 2 u 4 kif ukoll mall-

leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni 

tad-dejta stabbiliti f’dan ir-Regolament. 

Tal-inqas, dan għandu jinkludi t-tagħrif 

imsemmi fil-paragrafi 4, 5 u 6. 

 

 

Emenda 96 għandha taqra:  

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
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għandhom iwieġbu bla dewmien żejjed 

għat-talbiet u l-opinjonijiet tal-Eurojust li 

jsiru skont l-Artikolu 4. Meta l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati 

jiddeċiedu li ma jikkonformawx ma' talba 

msemmija fl-Artikolu 4(2) jew jiddeċiedu 

li ma jsegwux opinjoni bil-miktub 

imsemmija fl-Artikolu 4(4) jew (5), dawn 

għandhom jgħarrfu lill-Eurojust bla 

dewmien żejjed bid-deċiżjoni tagħhom u r-

raġunijiet għaliha. Meta ma jkunx 

possibbli li jingħataw ir-raġunijiet għar-

rifjut milli jikkonformaw ma' talba 

għaliex din tkun ta' ħsara għall-interessi 

essenzjali tas-sigurtà nazzjonali jew għax 

tkun ixxekkel is-sikurezza ta' individwi, l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

jistgħu jiċċitaw raġunijiet operazzjonali. 

għandhom iwieġbu bla dewmien żejjed, 

f'każijiet urġenti l-Eurojust tista' 

tistabbilixxi skadenza għal risposta, għat-

talbiet u l-opinjonijiet tal-Eurojust li jsiru 

skont l-Artikolu 4. L-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati 

għandhom ikunu konformi mat-talba 

magħmula mill-Eurojust imsemmija fl-

Artikolu 4(2) jew isegwu opinjoni bil-

miktub imsemmija fl-Artikolu 4(4) jew (5), 

ħlief jekk jistgħu jiġġustifikaw lill-

Eurojust, f'opinjoni motivata, li l-

konformità mmedjata, tipperikola s-

suċċess tal-investigazzjoni kontinwa jew 

is-sigurtà ta' individwu. Kwalunkwe 

dewmien fil-konformità mat-talbiet u l-

opinjonijiet magħmula mill-Eurjust skont 

l-Artikolu 4 jrid ikun ġustifikat. 

 

 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


