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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 L-integrazzjoni Ewropea fi kwistjonijiet politiċi u ekonomiċi titlob integrazzjoni sħiħa fil-

qasam tal-ġudikatura u tal-ġustizzja b'mod ġenerali. 

Il-korpi politiċi ma għandhomx jindaħlu fix-xogħol tal-awtoritajiet ġudizzjarji, u għalhekk ir-

rapporteur iqis li jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea ma tkunx involuta fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet tal-Eurojust. 

Il-kriminalità, partikolarment ta' natura ekonomika, hija ostakolu għall-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali peress li tikser il-liġijiet ta' koeżistenza soċjali u tfixkel ir-regoli tas-suq. Din għandha 

tiġi miġġielda b'mod effettiv permezz ta' leġiżlazzjoni xierqa u qrati li jaġixxu b'ħeffa u 

b'imparzjalità. 

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea (KE) tikkonċentra b'mod ġenerali fuq l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) mhuwiex membru tal-Eurojust u li jista' jattendi l-

laqgħat bħala osservatur biss, "mingħajr id-dritt tal-vot", skont l-Artikolu 12(2) u l-

Artikolu 16(7).  

Madankollu, f'konformità mal-Artikolu 86(1) tat-TFUE, l-UPPE jenħtieġ li "jiġi mill-

Eurojust", u għalhekk, sabiex tinżamm dik ir-rabta u jiġi żgurat li l-kriminalità transfruntiera 

tiġi mwaqqfa b'mod definittiv, l-UPPE jenħtieġ li jkun membru tal-Eurojust.  

L-Artikolu 41(2) tal-proposta jipprevedi li "l-Eurojust għandha tittratta kwalunkwe talba għal 

appoġġ li tasal mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew bla dewmien żejjed, u 

għandha tindirizza t-tali talbiet, fejn xieraq, daqslikieku waslu minn awtorità nazzjonali 

kompetenti għall-kooperazzjoni ġudizzjarja". Madankollu, jenħtieġ li l-Eurojust u l-UPPE 

jikkooperaw iktar mill-qrib. 

L-Anness 1 tal-proposta jelenka t-tipi ta' kriminalità serji li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-

Eurojust. Dawn jinkludu "kriminalità kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni". 

Madankollu, l-Artikolu 3(1) tal-proposta jgħid li l-kompetenza tal-Eurojust "ma għandhiex 

tinkludi d-delitti li għalihom huwa kompetenti l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew".  

Dawn id-delitti huma deskritti fl-Artikolu 86 tat-TFUE b'mod preċiż bħala "reati kontra l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni", li jżid il-probabilità ta' kunflitt eventwali ta' ġurisdizzjoni 

bejn l-entitajiet.  

Il-Kummissjoni tqis li f'każijiet li jikkonċernaw kemm l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif 

ukoll dawk tal-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 13 tal-proposta għal Regolament tal-

Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 

(COM(2013)0534), delitti bħal dawn jistgħu jiġu rrinvjati quddiem l-awtoritajiet nazzjonali.  

F'każijiet bħal dawn, il-Eurojust tista' taġixxi bħala koordinatur, peress li hija kompetenti 

wkoll għal delitti li jistgħu jikkonċernaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.  

Din l-ispjegazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni, madankollu, mhijiex loġika, peress li: 

(a) l-istabbiliment tal-UPPE għadu qed jiġi diskuss u mhuwiex probabbli li s-soluzzjoni fl-

Artikolu 13 tinżamm fil-verżjoni finali;  

(b) fi kwalunkwe każ, l-UPPE se jkun attiv biss f'għadd limitat ta' Stati Membri 

(b'kooperazzjoni eqreb);  

(c) dik il-proċedura tista' timxi bil-mod wisq biex tkun effettiva. 
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Għalkemm il-proposta tafferma mill-ġdid "l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-Eurojust" 

(ara l-Premessa 30), il-Kummissjoni tixtieq tagħmel lill-Eurojust aġenzija tal-UE, soġġetta 

għall-approċċ komuni tal-aġenziji miftiehem bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni fl-

2012.  

Din il-viżjoni tinkludi, pereżempju, il-parteċipazzjoni ta' żewġ rappreżentanti tal-

Kummissjoni f'atti amministrattivi tal-Eurojust, il-"funzjonijiet maniġerjali" (ara l-

Artikolu 10(1)(b) u l-Artikolu 16(4)). 

Skont l-opinjoni tal-Kummissjoni, madankollu, dawk il-funzjonijiet jinkludu wkoll l-elezzjoni 

tal-Presidenti u l-Viċi Presidenti tal-Eurojust (l-Artikolu 14(1)(k), li b'mod ċar, jinvolvu iktar 

mis-sempliċi kompiti amministrattivi.  

L-Artikolu 17(2) jipprevedi li d-Direttur Amministrattiv għandu jinħatar mill-Kulleġġ tal-

Eurojust minn lista ta' kandidati proposti mill-Kummissjoni, u b'hekk jirrestrinġi l-għażla tal-

Kulleġġ. 

Il-proposta ma ssemmi l-ebda riżoluzzjoni ta' kunflitti ta' ġurisdizzjoni, li hija waħda mill-

kompiti ewlenin tal-Eurojust skont Artikolu 85(1)(c) tat-TFUE.  

Il-proposta tonqos milli ssemmi kif taqbel mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI, li 

hija maħsuba biex ittejjeb il-kooperazzjoni ġudizzjarja bil-ħsieb li jiġi evitat li żewġ Stati 

Membri jew iktar jieħdu passi kriminali simultanjament jew b'mod parallel kontra l-istess 

persuna, fuq il-bażi tal-istess fatti.  

Dik id-Deċiżjoni tipprevedi li l-Istati Membri jistgħu jiskambjaw informazzjoni u 

jikkonsultaw lil xulxin direttament dwar proċedimenti kriminali. Meta ma jkun hemm ebda 

qbil, is-sitwazzjoni tiġi rriferuta lill-Eurojust, meta jkun il-każ, dment li l-kwistjoni taqa' taħt 

il-ġurisdizzjoni tagħha.  

Il-proposta tal-Eurojust ma tbiddilx u lanqas ma tirrevoka d-deċiżjoni qafas, u l-proposta tal-

Kummissjoni lanqas ma tirreferi wkoll għall-istħarriġ ġudizzjarju tad-deċiżjonijiet tal-

Eurojust fir-rigward ta' kunflitti ta' ġurisdizzjoni. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Peress li l-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew għandu jitwaqqaf mill-

Eurojust, dan ir-Regolament jinkludi d-

dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiġu 

rregolati r-relazzjonijiet bejn il-Eurojust u 

l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

(4) Billi l-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew huwa stabbilit 

b'kooperazzjoni msaħħa, ir-Regolament li 

jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa dwar 

l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew huwa vinkolanti fl-
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Ewropew. intier tiegħu u applikabbli b'mod dirett 

biss għall-Istati Membri li jieħdu sehem 

fil-kooperazzjoni msaħħa. Għalhekk, għal 

dawk l-Istati Membri li ma jiħdux sehem 

fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew, il-Eurojust tibqa' 

kompletament kompetenti għall-forom ta' 

kriminalità elenkati fl-Anness I ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-evalwazzjoni tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2002/187/ĠAI u tal-attivitajiet 

imwettqa mill-Eurojust (rapport finali tat-

30 ta' Ġunju 2015) jenħtieġ li jiġu 

kkunsidrati wkoll. 

 

Emenda  3 

Proposta għal Regolament 

Premessa 7a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-missjoni tal-Eurojust li 

tiffaċilita t-triq għall-kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet ġudizzjarji hija mwettqa fil-

kuntest ta' strumenti legali oħra, bħad-

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI 
1a, li d-dispożizzjonijiet tagħha jenħtieġ li 

jinġiebu f'konformità ma' dan ir-

Regolament.  

 ____________________ 

 1a Id-Deċiżjoni Qafas tal-

Kunsill 2009/948/ĠAI tat-

30 ta' Novembru 2009 dwar il-prevenzjoni 

u r-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' eżerċiżżju 

ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-

prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari 

mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea. 

(8) Dan ir-Regolament jirrispetta bis-

sħiħ id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali u jissalvagwardja bis-sħiħ il-

prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari 

mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Għandhom jiġu stabbiliti l-forom 

ta' kriminalità serja li jaffettwaw żewġ Stati 

Membri jew iktar li jaqgħu taħt il-

kompetenza tal-Eurojust. Barra minn hekk, 

għandhom jiġu definiti l-każijiet li ma 

jinvolvux żewġ Stati Membri jew iktar, 

iżda li jeħtieġu prosekuzzjoni fuq bażijiet 

komuni. Dawn il-każijiet għandhom 

jinkludu investigazzjonijiet u 

prosekuzzjonijiet li jaffettwaw Stat 

Membru wieħed biss u Stat terz, kif ukoll 

każijiet li jaffettwaw biss Stat Membru 

wieħed u l-Unjoni. 

(9) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti b'mod ċar 

il-forom ta' kriminalità serja li jaffettwaw 

żewġ Stati Membri jew iktar li jaqgħu taħt 

il-kompetenza tal-Eurojust. Barra minn 

hekk, jenħtieġ li jiġu definiti l-każijiet li 

ma jinvolvux żewġ Stati Membri jew iktar, 

iżda li jeħtieġu prosekuzzjoni fuq bażijiet 

komuni. Jenħtieġ li dawn il-każijiet 

jinkludu investigazzjonijiet u 

prosekuzzjonijiet li jaffettwaw Stat 

Membru wieħed biss u Stat terz, kif ukoll 

każijiet li jaffettwaw biss Stat Membru 

wieħed u l-Unjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Meta teżerċita l-funzjonijiet 

operazzjonali tagħha fir-rigward ta' każijiet 

kriminali konkreti, fuq talba tal-awtoritajiet 

(10) Meta teżerċita l-funzjonijiet 

operazzjonali tagħha fir-rigward ta' każijiet 

kriminali konkreti, fuq talba tal-awtoritajiet 
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kompetenti tal-Istati Membri jew fuq 

inizjattiva tagħha stess, il-Eurojust għandha 

taġixxi jew permezz ta' membru nazzjonali 

wieħed jew iktar jew bħala Kulleġġ. 

kompetenti tal-Istati Membri jew fuq 

inizjattiva tagħha stess, il-Eurojust għandha 

taġixxi jew permezz ta' membru nazzjonali 

wieħed jew iktar jew bħala Kulleġġ. Bl-

istess mod, fuq it-talba ta' awtorità 

kompetenti ta' Stat Membru jew tal-

Kummissjoni, jenħtieġ li jkun possibbli 

wkoll li l-Eurojust tassisti 

f'investigazzjonijiet li jinvolvu biss Stat 

Membru wieħed biss iżda li għandhom 

riperkussjonijiet madwar l-Unjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex jiġi żgurat li l-Eurojust tista' 

tappoġġja u tikkoordina kif xieraq 

investigazzjonijiet transfruntiera, hemm 

bżonn li l-membri nazzjonali kollha 

jkollhom l-istess setgħat operazzjonali 

sabiex jikkooperaw bejniethom u mal-

awtoritajiet nazzjonali b'mod effettiv. Il-

membri nazzjonali għandhom jingħataw 

dawk is-setgħat li jippermettu lill-Eurojust 

tilħaq kif xieraq il-missjoni tiegħu. Dawn 

is-setgħat għandhom jinkludu l-aċċess 

għall-informazzjoni rilevanti fir-reġistri 

pubbliċi nazzjonali, il-ħruġ u l-eżekuzzjoni 

ta' talbiet għal assistenza u rikonoxximent 

reċiproċi, il-kuntatt dirett u l-iskambju ta' 

informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti, 

il-parteċipazzjoni f'timijiet ta' 

investigazzjoni konġunta u, bi qbil mal-

awtorità nazzjonali kompetenti jew f'każ ta' 

urġenza, l-ordni ta' miżuri investigattivi u 

kunsinni kkontrollati. 

(11) Biex jiġi żgurat li l-Eurojust tista' 

tappoġġja u tikkoordina kif xieraq 

investigazzjonijiet transfruntiera, hemm 

bżonn li l-membri nazzjonali kollha 

jkollhom l-istess setgħat operazzjonali 

sabiex jikkooperaw bejniethom u mal-

awtoritajiet nazzjonali b'mod iktar koerenti 

u effettiv. Jenħtieġ li l-membri nazzjonali 

jingħataw dawk is-setgħat li jippermettu 

lill-Eurojust jilħaq kif xieraq il-missjoni 

tiegħu. Jenħtieġ li dawn is-setgħat jinkludu 

l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti fir-

reġistri pubbliċi nazzjonali, il-ħruġ u l-

eżekuzzjoni ta' talbiet għal assistenza u 

rikonoxximent reċiproċi, il-kuntatt dirett u 

l-iskambju ta' informazzjoni mal-

awtoritajiet kompetenti, il-parteċipazzjoni 

f'timijiet ta' investigazzjoni konġunta u, bi 

qbil mal-awtorità nazzjonali kompetenti 

jew f'każ ta' urġenza, l-ordni ta' miżuri 

investigattivi u kunsinni kkontrollati. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Hemm bżonn li l-Eurojust tkun 

ipprovduta bi struttura amministrattiva u 

maniġerjali li tippermettilha twettaq il-

kompiti tagħha b'mod iktar effettiv u 

tirrispetta l-prinċipji applikabbli għall-

aġenziji tal-Unjoni filwaqt li żżomm il-

karatteristiċi speċjali tal-Eurojust u 

tissalvagwardja l-indipendenza tagħha fl-

eżerċizzju tal-funzjonijiet operazzjonali 

tagħha. Għal dan il-għan, il-funzjonijiet 

tal-membri nazzjonali, il-Kulleġġ u d-

Direttur Amministrattiv għandhom jiġu 

ċċarati u għandu jitwaqqaf Bord Eżekuttiv. 

(12) Hemm bżonn li l-Eurojust tkun 

ipprovduta bi struttura amministrattiva u 

maniġerjali li tippermettilha twettaq il-

kompiti tagħha b'mod iktar effettiv u 

tirrispetta bis-sħiħ il-prinċipji applikabbli 

għall-aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll id-

drittijiet u l-libertajiet fundamentali, 
filwaqt li żżomm il-karatteristiċi speċjali 

tal-Eurojust u tissalvagwardja l-

indipendenza tagħha fl-eżerċizzju tal-

funzjonijiet operazzjonali tagħha. Għal dan 

il-għan, jenħtieġ li l-funzjonijiet tal-

membri nazzjonali, il-Kulleġġ u d-Direttur 

Amministrattiv jiġu ċċarati u li jitwaqqaf 

Bord Eżekuttiv. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) It-twaqqif ta' Koordinazzjoni Attiva 

(OCC) fi ħdan il-Eurojust hija neċessarja 

biex il-Eurojust tkun disponibbli l-ħin kollu 

u biex tkun tista' tintervjeni f'każijiet 

urġenti. Għandha tkun ir-responsabilità 

ta' kull Stat Membru li jiżgura li r-

rappreżentanti tiegħu fl-OCC jistgħu 

jaġixxu fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum u 

sebat ijiem fil-ġimgħa. 

(17) It-twaqqif ta' Koordinazzjoni Attiva 

(OCC) fi ħdan il-Eurojust huwa neċessarju 

biex il-Eurojust tkun effiċjenti u 

disponibbli l-ħin kollu u biex tkun tista' 

tintervjeni f'każijiet urġenti. Jenħtieġ li 

kull Stat Membru jiżgura li r-

rappreżentanti tiegħu fl-OCC jistgħu 

jaġixxu fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum u 

sebat ijiem fil-ġimgħa. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Meta l-Eurojust tittrasferixxi dejta 

personali lil awtorità ta' pajjiż terz jew lil 

organizzazzjoni internazzjonali jew l-

Interpol permezz ta' ftehim internazzjonali 

(21) Meta l-Eurojust tittrasferixxi dejta 

personali lil awtorità ta' pajjiż terz jew lil 

organizzazzjoni internazzjonali jew l-

Interpol permezz ta' ftehim internazzjonali 
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konkluż skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, is-

salvagwardji adegwati ċitati fir-rigward tal-

protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet 

fundamentali u l-libertajiet tal-individwi 

jridu jiżguraw li tinżamm konformità mad-

dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-

dejta ta' dan ir-Regolament. 

konkluż skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, is-

salvagwardji adegwati ċitati fir-rigward tal-

protezzjoni tal-privatezza u d-drittijiet u l-

libertajiet fundamentali jridu jiżguraw li 

tinżamm konformità sħiħa mad-

dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-

dejta ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-Eurojust għandha tingħata l-

opportunità li testendi d-dati ta' skadenza 

għall-ħżin ta' dejta personali, soġġetta 

għall-osservazzjoni tal-prinċipju ta' 

limitazzjoni tal-iskop applikabbli għall-

ipproċessar ta' dejta personali fil-kuntest 

tal-attivitajiet kollha tal-Eurojust, sabiex 

tilħaq l-għanijiet tagħha. Tali deċiżjonijiet 

għandhom jittieħdu wara kunsiderazzjoni 

bir-reqqa tal-interessi kollha kkonċernati, 

inklużi dawk tas-suġġetti tad-dejta. 

Kwalunkwe estensjoni tad-dati ta' skadenza 

għall-ipproċessar ta' dejta personali, fejn il-

prosekuzzjoni tkun preskritta skont il-liġi 

fl-Istati Membri kollha kkonċernati, 

għandha tkun deċiża biss meta jkun hemm 

bżonn speċifiku li tingħata assistenza skont 

dan ir-Regolament. 

(23) Il-Eurojust għandha tingħata l-

opportunità li testendi d-dati ta' skadenza 

għall-ħżin ta' dejta personali, soġġetta 

għall-osservazzjoni tal-prinċipju ta' 

limitazzjoni tal-iskop applikabbli għall-

ipproċessar ta' dejta personali fil-kuntest 

tal-attivitajiet kollha tal-Eurojust, sabiex 

tilħaq l-għanijiet tagħha. Jenħtieġ li tali 

deċiżjonijiet jittieħdu wara kunsiderazzjoni 

bir-reqqa u oġġettiva tal-każijiet 

ikkonċernati, tal-interessi kollha 

kkonċernati, u ugwalment tal-interessi tas-

suġġetti tad-dejta. Kwalunkwe estensjoni 

tad-dati ta' skadenza għall-ipproċessar ta' 

dejta personali, fejn il-prosekuzzjoni tkun 

preskritta skont il-liġi fl-Istati Membri 

kollha kkonċernati, jenħtieġ li tkun is-

suġġett ta' deċiżjoni formali u motivata, u 

deċiża biss meta jkun hemm bżonn 

speċifiku u ġustifikabbli b'mod ċar li 

tingħata assistenza skont dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-Eurojust għandha żżomm 

relazzjonijiet kooperattivi ma' korpi u 

aġenziji oħrajn tal-Unjoni, mal-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, mal-

awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi kif 

ukoll ma' organizzazzjonijiet 

internazzjonali, skont kemm ikun hemm 

bżonn biex twettaq il-kompiti tagħha. 

(25) Jenħtieġ li l-Eurojust tikkoopera 

ma' korpi u aġenziji oħrajn tal-Unjoni, mal-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, 

mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi 

kif ukoll ma' organizzazzjonijiet 

internazzjonali, skont kemm ikun hemm 

bżonn biex twettaq il-kompiti tagħha. 

 

Emenda  13 

Proposta għal Regolament 

Premessa 25a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Jenħtieġ li l-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew ikollu d-dritt li jieħu sehem fi 

kwalunkwe laqgħa tal-Eurojust dment li 

jiġu diskussi materji li l-Prosekutur iqis 

rilevanti għall-funzjonament tal-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. 

Ġustifikazzjoni 

Premessa li espressament tirrifletti l-kontenut tal-Artikolu 12(3) u l-Artikolu 16(7) tal-

proposta hija meħtieġa. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Biex tiżdied il-kooperazzjoni 

operazzjonali bejn il-Eurojust u l-Europol, 

u b'mod partikolari sabiex jiġu stabbiliti 

rabtiet bejn id-dejta diġà fil-pussess ta' 

korp minnhom, il-Eurojust għandha tħalli 

lill-Europol ikollu aċċess għad-dejta 

disponibbli tal-Eurojust u tħallih ifittex fl-

isfond tagħha. 

(26) Biex tiżdied il-kooperazzjoni 

operazzjonali bejn il-Eurojust u l-Europol, 

u b'mod partikolari sabiex jiġu stabbiliti 

rabtiet bejn id-dejta diġà fil-pussess ta' 

korp minnhom, jenħtieġ li l-Eurojust tħalli 

lill-Europol ikollu aċċess, fuq il-bażi ta' 

sistema ta' tiftix "hit/no hit", għad-dejta 

disponibbli tal-Eurojust. Jenħtieġ li l-
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Eurojust u l-Europol ikunu jistgħu 

jikkonkludu arranġament ta' ħidma li 

jiżgura, b'mod reċiproku fil-mandati 

rispettivi tagħhom, l-aċċess għal u l-

possibbiltà ta' tiftix għall-informazzjoni 

kollha li ġiet ipprovduta sabiex jitqabblu 

trażversalment il-verifiki f'konformità 

mal-garanziji speċifiċi u l-garanziji ta' 

protezzjoni tad-dejta previsti f'dan ir-

Regolament. Kwalunkwe aċċess għal dejta 

disponibbli fil-Eurojust jenħtieġ li, 

b'mezzi tekniċi, ikun limitat għal 

informazzjoni li taqa' fil-mandati 

rispettivi ta' dawk il-korpi tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Premessa 26 ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li tkun allinjata mal-Premessa 28 tar-

Regolament (UE) 2016/794. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Il-Eurojust għandha tkun tista' 

tiskambja dejta personali ma' korpi oħrajn 

tal-Unjoni kemm ikun hemm bżonn għat-

twettiq tal-kompiti tagħha. 

(27) Jenħtieġ li l-Eurojust tkun tista' 

tiskambja dejta personali ma' korpi oħrajn 

tal-Unjoni kemm ikun hemm bżonn għat-

twettiq tal-kompiti tagħha b'rispett sħiħ 

għall-protezzjoni tal-privatezza u d-

drittijiet u l-libertajiet fundamentali. 

 

Emenda  16 

Proposta għal Regolament 

Premessa 31 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Biex tiżdied it-trasparenza u s-

sorveljanza demokratika tal-Eurojust, 

hemm bżonn li jiġu pprovduti mekkaniżmi 

għall-involviment tal-Parlament Ewropew 

u l-Parlamenti nazzjonali fl-evalwazzjoni 

(31) Biex tiżdied it-trasparenza u s-

sorveljanza demokratika tal-Eurojust, 

hemm bżonn li jiġu pprovduti mekkaniżmi 

għall-involviment tal-Parlament Ewropew 

fl-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust, 
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tal-attivitajiet tal-Eurojust. Dan ma 

għandux ixekkel il-prinċipji ta' 

indipendenza fir-rigward ta' azzjoni 

meħuda f'każijiet operazzjonali speċifiċi 

jew l-obbligi ta' diskrezzjoni u 

kunfidenzjalità.  

partikolarment fir-rigward tat-

trażmissjoni tar-Rapport Annwali tal-

Eurojust. Jenħtieġ li proċeduri simili jiġu 

rranġati għall-Parlamenti nazzjonali. 

Madankollu, jenħtieġ li dawn il-

mekkaniżmi ma jxekklux il-prinċipji ta' 

indipendenza fir-rigward ta' azzjoni 

meħuda f'każijiet operazzjonali speċifiċi 

jew l-obbligi ta' diskrezzjoni u 

kunfidenzjalità. 

 

Emenda  17 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Eurojust għandha taħtar u 

ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 

tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-

rigward tal-kriminalità serja li taffettwa 

żewġ Stati Membri jew iktar, jew li teħtieġ 

prosekuzzjoni fuq bażijiet komuni, fuq il-

bażi ta' operazzjonijiet imwettqa u tagħrif 

ipprovdut mill-awtoritajiet tal-Istati 

Membri u l-Europol. 

1. Il-Eurojust għandha taħtar u 

ssaħħaħ il-koordinazzjoni u l-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 

tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni fir-

rigward tal-kriminalità serja li l-Eurojust 

hija kompetenti biex tittratta skont l-

Artikolu 3(1) u li taffettwa żewġ Stati 

Membri jew iktar, jew li teħtieġ 

prosekuzzjoni fuq bażijiet komuni, fuq il-

bażi ta' operazzjonijiet imwettqa u tagħrif 

ipprovdut mill-awtoritajiet tal-Istati 

Membri, mill-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew u l-Europol. 

Ara l-emenda tal-Artikolu 2(3). 

 

Emenda  18 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Eurojust għandha teżerċita l-

kompiti tagħha fuq it-talba tal-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri jew fuq l-

3. Il-Eurojust għandha teżerċita l-

kompiti tagħha fuq it-talba tal-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri jew tal-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
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inizjattiva tagħha stess. Ewropew jew fuq l-inizjattiva tagħha stess.  

Ara l-emenda tal-Artikolu 2(1). 

 

Emenda  19 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-kompetenza tal-Eurojust 

għandha tkopri l-forom ta' reati elenkati fl-

Anness 1. Madankollu, il-kompetenza 

tagħha ma għandhiex tinkludi r-reati li 

għalihom huwa kompetenti l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew. 

1.  Sad-data meta l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew ikun 

assuma l-kompiti tiegħu ta' 

investigazzjoni u prosekuzzjoni mogħtija 

lilu f'konformità mal-Artikolu [75] tar-

Regolament [li jimplimenta kooperazzjoni 

msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew], il-

kompetenza tal-Eurojust għandha tkopri l-

forom ta' kriminalità elenkati fl-Anness 1. 

Mid-data meta l-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew jassumi l-kompiti 

tiegħu u fir-rigward tal-forom ta' 

kriminalità li għalihom l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew jeżerċita l-

kompetenza tiegħu, il-Eurojust għandha 

teżerċita biss il-kompetenzi tagħha fl-

ambitu tal-mandat rispettiv tagħha filwaqt 
li tevita kwalunkwe duplikazzjoni tal-

azzjoni meħuda mill-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew. 

 Madankollu, il-Eurojust għandha 

teżerċita l-kompetenzi tagħha f'każijiet li 

jinvolvu l-Istati Membri li ma jiħdux 

sehem fil-kooperazzjoni msaħħa għall-

istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew u fuq it-talba ta' dawk 

l-Istati Membri jew fuq it-talba tal-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew. Id-dettalji prattiċi dwar l-

eżerċizzju tal-kompetenza skont dan il-

paragrafu għandhom jiġu rregolati 

permezz ta' arranġament tax-xogħol 

imsemmi fl-Artikolu 38(2a).  

 Ir-referenza għal "kriminalità kontra l-
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interessi finanzjarji tal-Unjoni" fl-

Anness 1 għal dan ir-Regolament 

għandha tiġi interpretata f'konformità 

ma' dan il-paragrafu. 

Ara l-emenda tal-Artikolu 3(4). 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Eurojust għandha tibqa' 

kompetenti: 

 (a) għar-reati stipulati fid-

Direttiva [(UE) 2017/... dwar il-Ġlieda 

kontra l-Frodi tal-Interessi Finanzjarji 

tal-Unjoni permezz tal-Liġi Kriminali 

("id-Direttiva PIF"), dment li l-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 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-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew; 

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

Membri parteċipanti kif ukoll l-Istati 

Membri li mhumiex jipparteċipaw fl-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew, għal talbiet minn dawk l-Istati 

Membri li mhumiex jieħdu sehem fl-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew u għal talbiet mingħand l-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Ewropew innifsu. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-Eurojust se jkollha kompetenza residwa għar-reati PIF li tirriżulta mill-

kooperazzjoni msaħħa dwar l-UPPE u t-test ta' dak l-abbozz ta' Regolament, huwa kruċjali li 

jkun hemm ċarezza dwar in-natura tal-kompetenza residwa tal-Eurojust. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kompetenza tal-Eurojust għandha 

tkopri reati relatati. Ir-reati li ġejjin 

għandhom jitqiesu bħala reati relatati: 

2. Il-kompetenza tal-Eurojust għandha 

tkopri reati kriminali relatati mar-reati 

kriminali stipulati fl-Anness 1. Ir-reati li 

ġejjin għandhom jitqiesu bħala reati 

kriminali relatati: 

 

Emenda  22 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fuq it-talba ta' awtorità kompetenti 

ta' Stat Membru jew inkella tal-

Kummissjoni, il-Eurojust tista' tassisti 

f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li 

jaffettwaw biss dak l-Istat Membru u l-

Unjoni. 

4. Fuq it-talba ta' awtorità kompetenti 

ta' Stat Membru, tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew jew inkella 

tal-Kummissjoni, il-Eurojust tista' tassisti 

f'investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet li 

jaffettwaw biss dak l-Istat Membru u l-

Unjoni. 

Ara l-emenda tal-Artikolu 3(1). 

 

Emenda  23 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri dwar l-investigazzjonijiet 

u l-prosekuzzjonijiet li ġiet mgħarrfa 

dwarhom u li għandhom konsegwenzi fil-

livell tal-Unjoni jew li jistgħu jaffettwaw 

lil Stati Membri oħrajn minbarra dawk 

direttament ikkonċernati; 

(a) tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri u lill-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku Ewropew dwar l-

investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet li 

ġiet mgħarrfa dwarhom u li għandhom 

riperkussjonijiet fil-livell tal-Unjoni jew li 

jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħrajn 

minbarra dawk direttament ikkonċernati;  
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tassisti lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri fl-iżgurar tal-aħjar 
koordinazzjoni possibbli tal-

investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet; 

(b) tiżgura l-aħjar koordinazzjoni 

possibbli tal-investigazzjonijiet u l-

prosekuzzjonijiet imwettqa mill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tagħti assistenza biex ittejjeb il-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri, b'mod 

partikolari fuq il-bażi tal-analiżijiet tal-

Europol; 

(c) ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

b'mod partikolari fuq il-bażi tal-analiżijiet 

tal-Europol; 

 

Emenda  26 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) tassisti lill-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew, skont l-Artikolu 41. 

Ġustifikazzjoni 

Meta wieħed iqis li l-UPPE ġie stabbilit "mill-Eurojust" (ara l-Artikolu 86 tat-TFUE), wieħed 

mill-fatturi ewlenin tal-Eurojust huwa li tassisti lill-UPPE. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) tikkoopera u tikkonsulta, jekk ikun 

hemm il-ħtieġa, mal-aġenziji u mal-korpi 

tal-Unjoni stabbiliti fil-qasam tal-Libertà, 

is-Sigurtà u l-Ġustizzja regolati skont it-

Titolu V tat-TFUE; 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ec) tappoġġa ċ-ċentri tal-Unjoni ta' 

għarfien espert speċjalizzat żviluppati 

mill-Europol u minn korpi tal-Unjoni 

oħra, u fejn ikun xieraq tipparteċipa 

fihom. 

 

Emenda  29 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta żewġ Stati Membri jew iktar 

ma jkunux jistgħu jaqblu dwar liema 

minnhom għandhom jagħmlu 

investigazzjoni jew jieħdu passi wara talba 

li tkun saret skont il-punt (b) tal-

paragrafu 2, il-Eurojust għandha toħroġ 

opinjoni bil-miktub dwar il-każ. L-

opinjoni għandha tintbagħat minnufih lill-

Istati Membri kkonċernati. 

4. Meta żewġ Stati Membri jew iktar 

ma jkunux jistgħu jaqblu dwar liema 

minnhom jenħtieġ li jagħmel 

investigazzjoni jew jieħu passi wara talba 

li tkun saret skont il-punt (b) tal-

paragrafu 2, il-Eurojust għandha tieħu 

deċiżjoni dwar il-każ. Id-deċiżjoni għandha 

tintbagħat minnufih lill-Istati Membri 

kkonċernati. 

(Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 4(5) u (5)(a)) 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-Artikolu 85(1)(c) tat-TFUE jistabbilixxi b'mod ċar il-kompetenza tal-Eurojust li 

tirriżolvi konflitti ta' ġurisdizzjoni, il-Eurojust għandha tkun kapaċi tieħu deċiżjonijiet, mhux 
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toħroġ opinjonijiet, u dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jkunu vinkolanti fuq l-Istati Membri l-oħra. 

 

Emenda  30 

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 tagħha stess, il-Eurojust 

għandha tieħu deċiżjoni 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, 

dment li dan ma jkunx jista' jiġi solvut 

permezz ta' ftehim reċiproku bejn l-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew bl-

involviment tal-membri nazzjonali 

kkonċernati.  Id-deċiżjoni għandha 

tintbagħat minnufih lill-Istati Membri 

kkonċernati. 

(Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 4(4) u (5)(a)) 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-Artikolu 85(1)(c) tat-TFUE jistabbilixxi b'mod ċar il-kompetenza tal-Eurojust li 

tirriżolvi konflitti ta' ġurisdizzjoni, il-Eurojust għandha tkun kapaċi tieħu deċiżjonijiet, mhux 

toħroġ opinjonijiet, u dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jkunu vinkolanti fuq l-Istati Membri l-oħra. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 2, 

il-Kulleġġ għandu jiffoka fuq kwistjonijiet 

operazzjonali u kwalunkwe kwistjoni oħra 

li hija direttament marbuta ma' 

kwistjonijiet operazzjonali. Huwa għandu 

jkun involut biss f'materji amministrattivi 

sal-punt meħtieġ biex ikun żgurat li l-
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kompiti operazzjonali tiegħu jkunu 

sodisfatti.  

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jikkuntattjaw direttament u 

jiskambjaw tagħrif ma' kwalunkwe 

awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istat 

Membru; 

(b) jikkuntattjaw direttament u 

jiskambjaw tagħrif ma' kwalunkwe 

awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istat 

Membru jew ma' kwalunkwe aġenzija jew 

korp kompetenti tal-Unjoni; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jordnaw miżuri investigattivi; (a) jordnaw jew jitolbu u jeżegwixxu 

miżuri investigattivi, kif previst fid-

Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a; 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 

dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew 

f'materji kriminali (ĠU L 130, 1.5.2014, 

p. 1). 

 

Emenda  34 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kulleġġ għandu jkun imsawwar: 1. Il-Kulleġġ għandu jkun kompost 

mill-membri nazzjonali kollha. 
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(a)  mill-membri nazzjonali kollha 

meta l-Kulleġġ jeżerċita l-funzjonijiet 

operazzjonali tiegħu skont l-Artikolu 4; 

 

(b)  mill-membri nazzjonali kollha u 

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni 

meta l-Kulleġġ jeżerċita l-funzjonijiet 

maniġerjali tiegħu skont l-Artikolu 14. 

 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija maħsuba biex tnaqqas ir-riskju ta' kwalunkwe interferenza mill-

Kummissjoni Ewropea. 

 

Emenda  35 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kulleġġ jista' jistieden lil 

kwalunkwe persuna li l-opinjoni tagħha 

tista' tkun ta' interess sabiex tattendi l-

laqgħat tiegħu bħala osservatur. 

4. Mingħajr ħsara għad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39(1)(c), il-

Kulleġġ jista' jistieden lil kwalunkwe 

persuna li l-opinjoni tagħha tista' tkun ta' 

interess sabiex tattendi l-laqgħat tiegħu 

bħala osservatur. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija intiża sabiex tippreserva r-rwol tal-punti ta' kuntatt tan-Netwerk 

Ġudizzjarju Ewropew, imsemmi fl-Artikolu 39(1)(c) tal-proposta. 

 

Emenda  36 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt k 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(k) itella' l-President u l-Viċi 

Presidenti b'konformità mal-Artikolu 11; 

imħassar 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 11) 
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu ppreservati l-awtonomija u l-indipendenza tal-Eurojust, l-ebda rappreżentant tal-

Kummissjoni ma għandu jkun jista' jipparteċipa fl-elezzjoni tal-President u l-Viċi Presidenti. 

 

Emenda  37 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sat-[30 ta' Novembru ta' kull sena] 

il-Kulleġġ għandu jadotta dokument ta' 

programmazzjoni li fih programmazzjoni 

annwali u pluriennali, ibbażat fuq abbozz 

propost mid-Direttur Amministrattiv, jieħu 

f'kunsiderazzjoni l-opinjoni tal-

Kummissjoni. Għandu jgħaddih lill-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni. Id-dokument ta' 

programmazzjoni għandu jsir definittiv 

wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali u, 

jekk ikun hemm bżonn, dan għandu jiġi 

aġġustat kif xieraq.  

1. Sat-[30 ta' Novembru ta' kull sena] 

il-Kulleġġ għandu jadotta dokument ta' 

programmazzjoni li fih programmazzjoni 

annwali u pluriennali, ibbażat fuq abbozz 

propost mid-Direttur Amministrattiv, wara 

li jitlob l-opinjoni tal-Kummissjoni. 

Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 

il-Kunsill u l-Kummissjoni. Id-dokument 

ta' programmazzjoni għandu jsir definittiv 

wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali u, 

jekk ikun hemm bżonn, dan għandu jiġi 

aġġustat kif xieraq. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija maħsuba biex tnaqqas ir-riskju ta' kwalunkwe interferenza mill-

Kummissjoni. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jinvolvi għanijiet dettaljati u 

riżultati mistennija inklużi indikaturi tal-

prestazzjoni. Għandu jkun fih ukoll 

deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 

jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 

finanzjarji u umani allokati għal kull 

azzjoni, b'konformità mal-prinċipji ta' 

bbaġitjar u mmaniġġjar ibbażati fuq l-

2. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jinvolvi għanijiet dettaljati u 

riżultati mistennija inklużi indikaturi tal-

prestazzjoni. Għandu jkun fih ukoll 

deskrizzjoni ċara tal-azzjonijiet li 

għandhom jiġu ffinanzjati u indikazzjoni 

tar-riżorsi finanzjarji u umani allokati għal 

kull azzjoni, b'konformità mal-prinċipji ta' 

bbaġitjar u mmaniġġjar ibbażati fuq l-
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attività. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jkun koerenti mal-programm ta' 

ħidma pluriennali msemmija fil-

paragrafu 4. Għandu jindika biċ-ċar liema 

kompiti żdiedu, inbidlu jew tħassru meta 

mqabblin mas-sena finanzjarja ta' qabel. 

attività. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jkun koerenti mal-programm ta' 

ħidma pluriennali msemmija fil-

paragrafu 4. Għandu jindika biċ-ċar liema 

kompiti żdiedu, inbidlu jew tħassru meta 

mqabblin mas-sena finanzjarja ta' qabel. 

 

Emenda  39 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Id-Direttur Amministrattiv jista' 

jitneħħa mill-uffiċċju biss wara deċiżjoni 

tal-Kulleġġ li jaġixxi fuq proposta mill-

Kummissjoni. 

7. Id-Direttur Amministrattiv jista' 

jitneħħa mill-kariga biss wara deċiżjoni 

tal-Kulleġġ. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija maħsuba biex tnaqqas ir-riskju ta' kwalunkwe interferenza mill-

Kummissjoni. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-rappreżentanti tal-

Koordinazzjoni Attiva għandhom jaġixxu 

bla dewmien, fir-rigward tal-eżekuzzjoni 

tat-talba fl-Istat Membru tagħhom. 

3. Ir-rappreżentanti tal-

Koordinazzjoni Attiva għandhom jaġixxu 

b'mod effiċjenti, bla dewmien, fir-rigward 

tal-eżekuzzjoni tat-talba fl-Istat Membru 

tagħhom. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Għall-finijiet tal-paragrafi 3 sa 6 l-



 

AD\1136523MT.docx 23/33 PE607.846v02-00 

 MT 

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

għandhom jiskambjaw l-informazzjoni 

msemmija hemmhekk sa mhux aktar tard 

minn 14-il jum. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Eurojust għandha tipprovdi lill-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti b'tagħrif 

dwar ir-riżultati tal-ipproċessar tat-tagħrif, 

inkluża l-eżistenza ta' rabtiet ma' każijiet li 

diġà kienu maħżuna fis-Sistema ta' 

Ġestjoni tal-Każijiet. Dan it-tagħrif jista' 

jinkludi dejta personali. 

1. Il-Eurojust għandha tipprovdi 

mingħajr dewmien bla bżonn lill-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti b'tagħrif 

dwar ir-riżultati tal-ipproċessar tat-tagħrif, 

inkluża l-eżistenza ta' rabtiet ma' każijiet li 

diġà kienu maħżuna fis-Sistema ta' 

Ġestjoni tal-Każijiet. Dan it-tagħrif jista' 

jinkludi dejta personali. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Eurojust tista' tipproċessa biss id-

dejta personali elenkata fil-punt 2 tal-

Anness 2, fuq persuni li, skont il-

leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri 

kkonċernati, huma meqjusin bħala xhieda 

jew vittmi f'investigazzjoni jew 

prosekuzzjoni kriminali rigward tip wieħed 

jew iktar minn fost id-delitti u r-reati 

msemmija fl-Artikolu 3, jew persuni ta' 

inqas minn 18-il sena. L-ipproċessar tat-tali 

dejta personali jista' jseħħ biss jekk dan 

ikun strettament meħtieġ biex jitwettaq il-

kompitu tal-Eurojust iddikjarat b'mod 

espliċitu, fi ħdan il-qafas tal-kompetenza 

tagħha u sabiex twettaq il-funzjonijiet 

operazzjonali tagħha. 

2. Il-Eurojust tista' tipproċessa biss id-

dejta personali elenkata fil-punt 2 tal-

Anness 2, fuq persuni li, skont il-

leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri 

kkonċernati, huma meqjusin bħala xhieda 

jew vittmi f'investigazzjoni jew 

prosekuzzjoni kriminali rigward tip wieħed 

jew iktar minn fost id-delitti u r-reati 

msemmija fl-Artikolu 3, jew persuni ta' 

inqas minn 18-il sena. L-ipproċessar tat-tali 

dejta personali jista' jseħħ biss jekk dan 

ikun strettament meħtieġ biex jitwettaq il-

kompitu tal-Eurojust iddikjarat b'mod 

espliċitu, fi ħdan il-qafas tal-kompetenza 

tagħha u sabiex twettaq il-funzjonijiet 

operazzjonali tagħha. Il-protezzjoni tal-

privatezza, kif ukoll id-drittijiet u l-

libertajiet fundamentali, għandhom jiġu 
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rrispettati b'mod sħiħ. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dejta personali pproċessata mill-

Eurojust ma tistax tibqa' maħżuna wara l-

ewwel data applikabbli minn fost dawn li 

ġejjin: 

1. Dejta personali pproċessata mill-

Eurojust għandha tinħażen mill-Eurojust 

biss sakemm tkun meħtieġa u b’mod 

proporzjonali għall-finijiet li għalihom 

tkun qed tiġi pproċessata d-dejta. Dejta 

personali pproċessata mill-Eurojust ma 

tistax tibqa' maħżuna wara l-ewwel data 

applikabbli minn fost dawn li ġejjin: 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta lment ippreżentat minn 

suġġett tad-dejta skont l-Artikolu 32(2) tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 ikun relatat 

ma' deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 32 

jew 33, il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data għandu jikkonsulta 

lill-korpi nazzjonali ta' sorveljanza jew il-

korp ġudizzjarju kompetenti fl-Istat 

Membru li kien is-sors tad-dejta jew l-Istat 

Membru direttament ikkonċernat. Id-

deċiżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data, li tista' testendi għal 

rifjut ta' komunikazzjoni ta' kwalunkwe 

informazzjoni, għandha tittieħed 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korp 

nazzjonali ta' sorveljanza jew il-korp 

ġudizzjarju kompetenti. 

1. Kwalunkwe suġġett ta' data 

għandu jkollu d-dritt jippreżenta lment 

quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data, jekk jidhirlu li l-

ipproċessar mill-Eurojust ta' dejta 

personali relatata miegħu jew magħha ma 

jkunx konformi mad-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament. Meta lment 

ippreżentat minn suġġett tad-dejta skont l-

Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) 

Nru 45/2001 ikun relatat ma' deċiżjoni kif 

imsemmi fl-Artikolu 32 jew 33, il-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data għandu jikkonsulta lill-korpi 

nazzjonali ta' sorveljanza jew il-korp 

ġudizzjarju kompetenti fl-Istat Membru li 

kien is-sors tad-dejta jew l-Istat Membru 

direttament ikkonċernat. Id-deċiżjoni tal-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data, li tista' testendi għal rifjut ta' 

komunikazzjoni ta' kwalunkwe 

informazzjoni, għandha tittieħed 
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f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korp 

nazzjonali ta' sorveljanza jew il-korp 

ġudizzjarju kompetenti. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-finijiet stabbiliti fil-

paragrafi 1 u 2, il-Eurojust tista' 

tikkonkludi arranġamenti ta' ħidma ma' 

entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1. 

Dawk l-arranġamenti ta' ħidma ma 

għandhomx jiffurmaw il-bażi sabiex 

jippermettu l-iskambju ta' dejta personali 

u m'għandhomx jorbtu lill-Unjoni jew lill-

Istati Membri tagħha. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) l-awtorizzazzjoni ma tistax tiġi 

preżunta peress li l-Istat Membru ma 

llimitax biċ-ċar il-possibilità ta' 

trasferimenti ulterjuri; or 

imħassar 

 

Emenda  48 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-punti ta' kuntatt tan-Netwerk 

Ġudizzjarju Ewropew jistgħu jkunu 

mistiedna fuq każ b'każ biex jattendu 

laqgħat tal-Eurojust.  

(c) il-punti ta' kuntatt tan-Netwerk 

Ġudizzjarju Ewropew jistgħu jkunu 

mistiedna fuq bażi ta' każ b'każ biex 

jattendu laqgħat tal-Eurojust, mingħajr id-
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dritt tal-vot. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija maħsuba biex tiċċara r-rwol tal-punti ta' kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju 

Ewropew. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Eurojust u l-Europol jistgħu 

jikkonkludu arranġament ta' ħidma li 

jiżgura, b'mod reċiproku u fil-mandati 

rispettivi tagħhom, aċċess għal, u l-

possibbiltà li jfittxu, l-informazzjoni 

kollha li tkun ingħatat għat-twettiq tal-

kompiti tagħhom skont l-Artikoli 2 u 4 ta' 

dan ir-Regolament. Dan għandu jkun 

mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati 

Membri, korpi tal-Unjoni, pajjiżi terzi u 

organizzazzjonijiet internazzjonali li 

jindikaw restrizzjonijiet dwar aċċess għal 

tali dejta u l-użu tagħha, u għandu jkun 

skont il-garanziji ta' protezzjoni tad-dejta 

stipulati f'dan ir-Regolament.  

 

Emenda  50 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Eurojust għandha tittratta 

kwalunkwe talba għal appoġġ li tasal mill-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 

bla dewmien żejjed, u għandha tindirizza t-

tali talbiet, fejn xieraq, daqslikieku waslu 

minn awtorità nazzjonali kompetenti għall-

kooperazzjoni ġudizzjarja. 

2. Il-Eurojust għandha tittratta 

kwalunkwe talba għal appoġġ li tasal mill-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 

bla dewmien żejjed, u għandha tindirizza t-

tali talbiet daqslikieku waslu minn awtorità 

nazzjonali kompetenti għall-kooperazzjoni 

ġudizzjarja. 
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Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Frontex għandha 

tikkontribwixxi għall-ħidma tal-Eurojust 

inkluż billi tittrażmetti l-informazzjoni 

proċessata skont il-mandat u l-kompiti 

tagħha skont ir-Regolament 

(UE) 2016/16241a.  

 _____________ 

 1a Ir-Regolament (UE) 2016/1624 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Settembru 2016 dwar il-Gwardja 

Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li 

jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 

jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2005/267/KE (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 1). 

 

Emenda  52 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 55a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 55a 

 Opinjonijiet dwar atti leġiżlattivi proposti 

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

kkonċernati jistgħu jitolbu l-opinjoni tal-

Eurojust dwar l-atti leġiżlattivi proposti 

kollha msemmija fl-Artikolu 76 tat-

TFUE. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjoni tal-Artikolu 32(3) tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2002/187/ĠAI, f'konformità mal-emenda tal-2008, li, b'mod inspjegabbli, mhijiex 
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inkluża f'din il-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Eurojust għandha tibgħat ir-

Rapport Annwali tagħha lill-Parlament 

Ewropew, li jista' jippreżenta 

osservazzjonijiet u konklużjonijiet. 

1. Il-Eurojust għandha tibgħat ir-

Rapport Annwali tagħha lill-Parlament 

Ewropew u lill-parlamenti nazzjonali, li 

jistgħu jippreżentaw osservazzjonijiet u 

konklużjonijiet. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-President tal-Kulleġġ għandu 

jidher quddiem il-Parlament Ewropew, 

fuq talba ta' dan tal-aħħar, biex 

jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-

Eurojust, u b'mod partikolari biex 

jippreżenta r-Rapporti Annwali tiegħu, 

filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-

obbligi ta' diskrezzjoni u kunfidenzjalità. 

It-taħditiet ma għandhomx jirreferu 

b'mod dirett jew indirett għal azzjonijiet 

konkreti fir-rigward ta' każijiet 

operazzjonali speċifiċi. 

2. Qabel ma jieħu l-kariga, President 

tal-Kulleġġ li jkun għadu kif inħatar 

għandu jiġi mistieden jagħmel 

dikjarazzjoni quddiem il-kumitat jew 

kumitati kompetenti tal-Parlament 

Ewropew u għandu jwieġeb il-mistoqsijiet 

li jagħmlulu l-membri tiegħu jew 

tagħhom. 

 Matul il-kariga tiegħu jew tagħha, huwa 

jew hija għandhom jidhru quddiem il-

Parlament Ewropew, fuq talba tiegħu, 

biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-

Eurojust, u b'mod partikolari biex 

jippreżenta r-Rapporti Annwali tiegħu, 

filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-

obbligi ta' diskrezzjoni u kunfidenzjalità. 

It-taħditiet ma għandhomx jirreferu 

b'mod dirett jew indirett għal azzjonijiet 

konkreti fir-rigward ta' każijiet 

operazzjonali speċifiċi. 
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Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Minbarra l-obbligi ta' informazzjoni 

u konsultazzjoni l-oħrajn stabbiliti f'dan ir-

Regolament, il-Eurojust għandha tibgħat 

lill-Parlament Ewropew għal 

informazzjoni: 

3. Minbarra l-obbligi ta' informazzjoni 

u konsultazzjoni l-oħrajn stabbiliti f'dan ir-

Regolament, il-Eurojust għandha tibgħat 

lill-Parlament Ewropew u lill-parlamenti 

nazzjonali għal informazzjoni: 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Eurojust għandha tibgħat ir-

Rapport Annwali tagħha lill-Parlamenti 

Nazzjonali. Il-Eurojust għandha tibgħat 

ukoll lill-Parlamenti nazzjonali d-

dokumenti msemmija fil-paragrafu 3. 

imħassar 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 59 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-obbligu ta' kunfidenzjalità 

għandu japplika għall-informazzjoni kollha 

riċevuta mill-Eurojust, sakemm dik l-

informazzjoni ma tkunx diġà saret pubblika 

jew tkun aċċessibbli għall-pubbliku. 

4. L-obbligu ta' kunfidenzjalità 

għandu japplika għall-informazzjoni kollha 

riċevuta jew mgħoddija mill-Eurojust, 

sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx diġà 

saret pubblika jew tkun aċċessibbli għall-

pubbliku. 
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Emenda  58 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 67 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Revoka  Revoki u emendi 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 67(3)(a) u (3)(b)) 

 

Emenda  59 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 2a. L-Artikolu 10(3) fid-Deċiżjoni 

Qafas 2009/948/ĠAI huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

‘3. Matul il-konsultazzjonijiet diretti, l-

awtoritajiet kompetenti involuti f'dawk il-

konsultazzjonijiet għandhom kull meta 

jkun raġonevolment possibbli jwieġbu 
għal talbiet għal informazzjoni li jkunu 

ġejjin minn awtoritajiet kompetenti oħra li 

huma involuti f'dawk il-konsultazzjonijiet. 

Madankollu, meta awtorità kompetenti 

tiġi mitluba minn awtorità kompetenti 

oħra biex tipprovdi informazzjoni 

speċifika li tista' tkun ta' ħsara għall-

interessi ta' sigurtà nazzjonali essenzjali 

jew li tista' tipperikola s-sikurezza tal-

individwi, hija m'għandhiex tintalab 

tipprovdi dik l-informazzjoni. 

‘3. Matul il-konsultazzjonijiet diretti, l-

awtoritajiet kompetenti kkonċernati 

għandhom iwieġbu għal talbiet għal 

informazzjoni li jkunu ġejjin minn 

awtoritajiet kompetenti oħra li huma wkoll 

involuti fil-konsultazzjonijiet." 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 67). 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-

prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' eżerċizzju ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti 

kriminali tikkomplementa l-emendi għall-Artikoli 21 u 23 ta' din il-proposta u hija maħsuba 

biex tneħħi l-eċċezzjonijiet, li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-iskambju ta' informazzjoni utli. 
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Emenda  60 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 2b. L-Artikolu 12(2) fid-Deċiżjoni 

Qafas 2009/948/ĠAI huwa sostitwit b'dan 

li ġej: 

‘2. Fejn ma kienx possibbli li jintlaħaq 

kunsens skont l-Artikolu 10, il-kwistjoni 

għandha, fejn adatt, tiġi rriferuta lill-

Eurojust, minn kwalunkwe awtorità 

kompetenti tal-Istati Membri involuti jekk 

l-Eurojust tkun kompetenti li taġixxi skont 

l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni tal-Eurojust. 

’ 

‘2. Kull fejn ma kienx possibbli li 

jintlaħaq qbil skont l-Artikolu 10, il-

kwistjoni għandha tiġi sottomessa lill-

Eurojust mill-Istati Membri kkonċernati, 

permezz tal-membri nazzjonali rispettivi, 

fejn il-Eurojust tkun kompetenti, 

f'konformità mal-Artikolu 3 tar-

Regolament tal-Eurojust." 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 67). 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 

dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' eżerċizzju ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti 

kriminali tikkomplementa l-emendi għall-Artikolu 4(4) u (5) ta' din il-proposta u hija 

maħsuba biex tagħmilha obbligatorja li kunflitt ta' ġurisdizzjoni jiġi rriferut lill-Eurojust, 

skont l-Artikolu 85(1)(c) tat-TFUE u aktar allinjat mar-rwol tal-membri nazzjonali. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – inċiż 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– serq organizzat; – serq sempliċi jew organizzat; 
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