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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

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

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

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni 
mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq 
Intern u l-Eurojust
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (11595/2015),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-
Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet 
transitorji, skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0303/2015),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/187/ĠAI tat-28 ta' Frar 2002 li 
tistabbilixxi l-Eurojust bil-għan li tiġi msaħħa l-ġlieda kontra l-kriminalità serja1, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 26(2) tagħha,

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-
16 ta’ April 20152,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0000/2015),

1. Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat 
mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

1 ĠU L 63, 6.3.2002, p. 1.
2 Sentenzi fil-Kawżi Konġunti C-317/13 u C-679/13, Parlament vs Kunsill, UE:C:2015:223, u fil-Kawża C-
540/13, Parlament vs Kunsill, UE:C:2015:224.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni inkwistjoni jifformalizza l-konklużjoni tal-
Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-
Eurojust (UASI), li għalih il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa responsabbli taħt l-Anness 
VI tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, u l-Eurojust.

L-iskop tal-Memorandum ta' Qbil (MtQ) huwa li titrawwem kooperazzjoni bejn l-Eurojust u 
l-UASI bi qbil mal-mandati rispettivi tagħhom. 

Dispożizzjoni li għandha tingħata attenzjoni b'mod partikolari hija l-Artikolu 3(5) tal-MtQ, 
fejn "skambju ta' informazzjoni jew esperjenza previsti f'dan il-MtQ m'għandhomx jinkludu t-
trażmissjoni ta' informazzjoni operazzjonali inkluża data rigward persuna identifikata jew 
identifikabbli". Din il-kjarifika ġiet milqugħa pożittivament mill-Korp Konġunt ta' 
Sorveljanza tal-Eurojust. Ir-Rapporteur jappoġġa bis-sħiħ dan l-approċċ u jistieden lill-Kunsill 
biex ikun viġilanti b'rabta mal-implimentazzjoni fil-prattika tal-garanzija ta' protezzjoni tad-
data, li tinsab fl-Artikolu 3(5) tal-MtQ. 

Dispożizzjoni interessanti oħra hija l-Artikolu 6 dwar is-soluzzjoni għat-tilwim. Skont l-
ewwel paragrafu tiegħu, it-tilwim b'rabta mal-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tal-MtQ 
għandu jiġi solvut "permezz ta' konsultazzjonijiet u negozjati bejn rappreżentanti" tal-
Eurjojust u l-UASI, u b’hekk tiġi eskluża l-arbitraġġ ta' kwalunkwe parti terza. Dan huwa 
konformi mal-parti l-kbira tal-ftehimiet l-oħra ta' dan it-tip1. 

Mill-banda l-oħra, il-paragrafu 2 tal-istess dispożizzjoni jistabbilixxi li f'każ ta' nuqqas serju 
ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tal-MtQ, jew jekk l-Eurojust jew l-UASI ikunu tal-fehma 
li jista' seħħ tali nuqqas fil-futur qarib, kwalunkwe wieħed minnhom jista' jissospendi l-
applikazzjoni tal-MtQ temporanjament, sakemm iseħħu l-konsultazzjonijiet u n-negozjati 
msemmija fl-ewwel paragrafu. Din is-sospensjoni mhijiex tas-soltu, meta mqabbla ma' 
ftehimiet oħra konklużi mill-Eurojust. 

Madankollu, jidher li l-Eurojust u l-UASI ftehmu li jikkonkludu l-MtQ minħabba li, skont il-
kliem użat fil-Premessa 6, huma kienu "jixtiequ u lesti li jiżviluppaw kooperazzjoni strateġika 
li tista' tgħinhom jilħqu l-objettivi rispettivi tagħhom". Minn dan, jista' jiġi dedott li l-Eurojust 
u l-UASI jirrikonoxxu li t-termini tal-MtQ, inkluż l-Artikolu 6 tiegħu, jikkontribwixxu għal 
prestazzjoni mtejba tal-kompiti tagħhom. Minn dan, joħroġ li l-MtQ huwa fl-interess komuni 
tal-Eurojust u tal-UASI u għandu jiġi approvat bħala tali mill-Kunsill. 

1 Ara pereżempju l-Artikolu 9 tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-Eurojust, l-Artikolu 9 tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-
Kooperazzjoni bejn il-Frontex u l-Eurojust, u l-Artikolu 7 tal-Memorandum ta' Qbil dwar il-Kooperazzjoni bejn 
l-Eurojust u ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA). 
Eċċezzjoni tista' tinsab fl-Artikolu 21 tal-Ftehim bejn l-Eurojust u l-Europol fejn huwa previst l-arbitraġġ ta’ 
Kumitat ad hoc. 


