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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.



PR\657504MT.doc PE 386.497v01-003/17 PR\657504MT.doc

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5



PR\657504MT.doc PE 386.497v01-004/17 PR\657504MT.doc

MT



PR\657504MT.doc PE 386.497v01-005/17 PR\657504MT.doc

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(EUROPOL) 
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2006)0817)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 30(1)(b), l-Artikolu 30(2) u l-Artikolu 34(2)(c) tat-Trattat ta' 
l-UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C6 0055/2007),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-integrazzjoni ta' l-acquis ta' Schengen fil-qafas ta' l-
Unjoni Ewropea, skond liema protokoll ġie kkonsultat mill-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġit u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-
proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u l-Kummissjoni. 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 13

  
1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
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(13) There is a need for a data protection 
officer who should be responsible for 
ensuring, in an independent manner, 
lawfulness of data processing and 
compliance with the provisions of this 
Decision concerning the processing of 
personal data, including the processing of 
personal data on Europol staff which is 
protected by Article 24 of Regulation (EC) 
No 45/2001.

(13) Hemm bżonn ta' uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta li għandu jkun 
responsabbli milli jiżgura, b'mod 
indipendenti, il-legalità ta' l-ipproċessar 
tad-dejta u l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni dwar 
l-ipproċessar tad-dejta personali,  inkluż l-
ipproċessar ta' dejta personali dwar l-istaff 
ta' l-Europol li hija protetta mill-Artikolu 
24 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Fit-
twettiq tal-ħidma tiegħu, l-uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta għandu jikkopera 
ma' l-uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta 
maħtura skond il-liġi Komunitarja. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-koperazzjoni ma' l-entitajiet Ewropej kif enfasizzat fil-premessa 16 tal-
proposta attwali u biex ikun garantit livell adegwat ta' protezzjoni tad-dejta b'konformità 
mar-Regolament Nru 45/2001, ikun utli li l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta ta' l-Europol 
jieħu sehem fin-netwerk eżistenti ta' l-Uffiċjali għall-Protezzjoni tad-Dejta sabiex ikun żgurat 
approċċ fi kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-dejta komuni ma' l-approċċ li jieħdu l-entitajiet 
Komunitarji. 

Emenda 2
Artikolu 5, paragrafu 1, punt (a)

(a) the collection, storage, processing, 
analysis and exchange of information and 
intelligence forwarded by the authorities of 
the Member States or third countries or 
other public or private entities;

(a) il-ġbir, il-ħażna, l-ipproċessar, l-analiżi 
u l-iskambju ta' informazzjoni u 
intelliġenza mgħoddija mill-awtoritajiet ta' 
l-Istati Membri jew pajjiżi terzi jew
entitajiet pubbliċi jew privati oħra; meta l-
informazzjoni tiġi minn entitajiet privati, 
din għandha tkun miġbura u pproċessata 
b'mod legali qabel tingħadda lill-Europol 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
timplimenta d-Direttiva 95/46/KE, u l-
aċċess mill-Europol għandu jkun permess 
biss fuq bażi fejn kull każ ikun meqjus 
għalih, għal skopijiet speċifiċi u taħt 
kontroll ġudizzjarju fl-Istati Membri;
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni pprovduta minn entitajiet privati hija preċiża, 
salvagwardji addizjonali huma meħtieġa, ladarba d-dejta personali in kwistjoni inġabret għal 
skopijiet kummerċjali f'ambjent kummerċjali u għalhekk tista' ma tilħaqx l-istess standards li  
jridu jilħqu l-awtoritajiet pubbliċi. 

Emenda 3
Artikolu 6, paragrafu 2

2. In those cases where a joint investigation 
team is set up to deal with cases of 
counterfeiting of the Euro currency, a 
Europol official may be appointed to direct 
the investigation, under the direct 
responsibility of the leader of the team. 
Where there is a difference of opinion 
between the Europol official thus 
appointed and the team leader, the latter’s 
opinion shall prevail.

2. F'dawk il-każijiet fejn jitwaqqaf tim 
investigattiv konġunt biex jittratta każijiet 
ta' kontrafazzjoni tal-munita ta' l-Euro jew 
għall-ħidma msemmija fl-Artikolu 5(2), 
uffiċjal ta' l-Europol jista' jinħatar biex 
jidderieġi l-investigazzjoni, taħt ir-
responsabilità diretta tal-kap tat-tim. Fejn 
hemm differenza ta' opinjoni bejn l-uffiċjal 
ta' l-Europol maħtur b'dan il-mod u l-kap 
tat-tim, l-opinjoni ta' dan ta' l-aħħar tieħu 
prevalenza.

Ġustifikazzjoni

Since Article 5(2) allows Europol to play a special role in the 'the coordination of 
investigative actions into criminal activities committed using the Internet, in particular with 
respect to terrorism-related offences and the distribution of child pornography and other 
illegal material, as well as monitoring the Internet to assist in the identification of such 
criminal activities and the persons who have committed them', Europol shall also have the 
possibility, in the field of these tasks, of leading a Joint Investigation Team under the same 
conditions as for the counterfeiting of the euro.

Emenda 4
Artikolu 8, paragrafu 2

2. The national unit shall be the liaison 
body between Europol and the competent 
national authorities. However, Member 
States may allow direct contacts between 
designated competent authorities and 
Europol subject to conditions determined 
by the Member State in question, which 
may include prior involvement of the 
national unit.

2. L-unità nazzjonali għandha tkun l-unika
entità ta' kollegament bejn l-Europol u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti.  
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu kuntatti diretti bejn l-
awtoritajiet kompetenti nnominati u l-
Europol suġġetti għal kundizzjonijiet 
iddeterminati mill-Istat Membru in 
kwistjoni, inkluż involviment minn qabel 
ta' l-unità nazzjonali.  
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L-unità nazzjonali għandha fl-istess ħin 
tirċievi mill-Europol kwalunkwe 
informazzjoni maqsuma waqt il-kuntatti 
diretti bejn l-Europol u l-awtoritajiet 
kompetenti nnominati.  Ir-relazzjonijiet 
bejn l-unità nazzjonali u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom ikunu rregolati 
mil-liġi nazzjonali u, b'mod partikulari, 
ir-rekwiżiti kostituzzjonali nazzjonali 
rilevanti2

2 Adattament tad-dispożizzjoni fl-Art. 4(2) 
tal-Konvenzjoni ta' l -Europol kif 
emendata mit-tielet protokoll.

Ġustifikazzjoni

Emenda 5
Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 2 

The bilateral exchanges provided for in 
point (d) of the first subparagraph may also 
cover crimes outside of the competence of 
Europol, as far as allowed under national 
law.

L-iskambji bilaterali li hemm dispożizzjoni 
għalihom fil-punt (d) ta' l-ewwel 
subparagrafu jistgħu jkopru wkoll reati li 
m'humiex kompetenza ta' l-Europol, safejn 
hu permess skond il-liġi nazzjonali.  F'dan 
il-każ, l-Europol m'għandux jinżamm 
responsabbli għall-kontenut ta' 
kwalunkwe parti mill-informazzjoni 
maqsuma. 

Ġustifikazzjoni
L-Europol ma jistax jinżamm responsabbli għall-iskambju ta' informazzjoni dwar il-
prosekuzzjoni ta' reati li m'humiex kompetenza tiegħu waqt li jkun attur sekondarju aktar milli 
attur prinċipali fil-prosekuzzjoni ta' dawn ir-reati. 

Emenda 6
Artikolu 10, paragrafu 2

2. Europol may process data for the 
purpose of determining whether such data 
are relevant for its tasks, and can be 
included in one of its information systems.

2. L-Europol jista' jipproċessa d-dejta 
għall-iskop li jiddetermina jekk tali dejta 
hix rilevanti għall-ħidma tiegħu, u jista' 
jkun inkluż f'waħda mis-sistemi ta' 
informazzjoni tiegħu.  Din id-dejta 
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għandha tkun maħżuna f'bażi ta' dejta 
separata sakemm tkun stabbilita r-
rilevanza tagħha għall-ħidma speċifika ta' 
l-Europol.  

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ta' din id-dispożizzjoni mhux preċiż biżżejjed biex jevita l-użu ħażin ta' dejta li 
għadha ma kinitx evalwata fir-rigward tar-rilevanza tagħha għax-xogħol ta' l-Europol. 
Sabiex jinżamm il-prinċipju tal-proporzjonalità, għandu jkun żgurat li sakemm ir-rilevanza 
tad-dejta tkun ivverifikata, din id-dejta ma tkunx ipproċessata għal skopijiet ta' infurzar tal-
liġi.  

Emenda 7
Artikolu 10, paragrafu 3

3. Whenever Europol intends to establish a 
system for processing personal data other 
than the Europol Information System 
referred to in Article 11 or the Analysis 
Work Files referred to in Article 14, the 
Council, acting by a qualified majority 
after consulting the European Parliament, 
shall determine the conditions under which 
Europol may do so. Such conditions shall 
in particular relate to the access to and 
usage of the data, as well as time limits for 
the storage and deletion of the data, having 
due regard to the principles referred to in 
Article 26.

3. Jekk l-Europol jiddeċiedi li jistabbilixxi 
sistema ta' l-ipproċessar ta' dejta personali 
minbarra  s-Sistema ta' Informazzjoni ta' l-
Europol msemmija fl-Artikolu 11 jew il-
fajls ta' xogħol ta' analiżi msemmija fl-
Artikolu 14, il-Kunsill, b'maġġoranza 
kwalifikata wara li jikkonsulta lill-
Parlament Ewropew, għandu jiddetermina 
l-kundizzjonijiet li bihom l-Europol jista' 
jagħmel dan. Tali kundizzjonijiet 
għandhom ikun marbuta b'mod partikulari 
ma' l-aċċess għal u l-użu tad-dejta, kif 
ukoll il-limiti ta' żmien għall-ħażna u t-
tħassir tad-dejta, b'kunsiderazzjoni xierqa 
għall-prinċipji li hemm riferenza għalihom 
fl-Artikolu 26.  L-Awtorità ta' Kontroll 
Konġunta għandha tkun ikkonsultata 
qabel  il-Kunsill jadotta tali deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

L-ippproċessar tad-dejta personali barra s-Sistema ta' Informazzjoni ta' l-Europol jew il-fajls 
ta' xogħol ta' analiżi għandu jipproteġi l-interessi leġittimi ta' suġġetti ta' dejta u għalhekk l-
Awtorità ta' Kontroll Konġunta ta' l-Europol għandha tkun ikkonsultata. 

Emenda 8
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Europol shall maintain a Europol 1. L-Europol għandu jżomm Sistema ta' 
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Information System. The Europol 
Information System shall be directly 
accessible for consultation by national 
units, liaison officers, the Director, the 
Deputy Directors and duly empowered 
Europol officials.

Informazzjoni ta' l-Europol. Is-Sistema ta' 
Informazzjoni ta' l-Europol għandha tkun 
aċċessibbli b'mod dirett għal 
konsultazzjoni mill-unitajiet nazzjonali, l-
uffiċjali ta' kollegament, id-Direttur, il-Viċi 
Diretturi u uffiċjali ta' l-Europol 
debitament awtorizzati. Aċċess dirett mill-
unitajiet nazzjonali għas-sistema ta' 
informazzjoni fir-rispett ta' persuni 
msemmija fl-Artikolu 12 (1)(b) għandu 
jkun ristrett biss għad-dettalji ta' identità 
msemmija fl-Artikolu 12(2). Il-firxa sħiħa
tad-dejta għandha tkun aċċessibbli għall-
unitajiet permezz ta' l-uffiċjali ta' 
kollegament jekk hija meħtieġa għall-
inkjesta speċifika.  

Ġustifikazzjoni

Id-dejta ta' persuni li dwarhom, skond il-liġi nazzjonali, hemm raġunijiet serji biex wieħed 
jemmen li dawn jistgħu jikkomettu reati kriminali li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' l-Europol 
ma jistgħux ikunu ttrattati bħala kriminali kkundannati. Salvagwardji speċifiċi għandhom 
ikunu previsti għal din il-kategorija ta' persuni kif stipulat fl-Artikolu 7(1) tal-Konvenzjoni ta' 
l-Europol attwali. 

Emenda 9
Artikolu 20, paragrafu 1

1. Data in data files shall be held by 
Europol only for as long as is necessary for 
the performance of its tasks. The need for 
continued storage shall be reviewed no 
later than three years after the input of 
data. Review of data stored in the 
information system and its deletion shall be 
carried out by the inputting unit. Review of 
data stored in other Europol data files and 
their deletion shall be carried out by 
Europol. Europol shall automatically 
inform the Member States three months in 
advance of the expiry of the time limits for 
reviewing the storage of data.

1. Dejta fil-fajls għandha tinżamm mill-
Europol biss għat-tul ta' żmien neċessarju 
għat-twettiq tal-ħidma tagħha.  Minkejja l-
Artikolu 10(3), il-bżonn li d-dejta tibqa' 
maħżuna għandu jkun rivedut mhux aktar 
tard minn sentejn wara li d-dejta tkun 
iddaħħlet. Ir-reviżjoni tad-dejta mdaħħla 
fis-sistema ta' informazzjoni u t-tħassir 
tagħha għandu jitwettaq mit-tim inkarigat li 
jdaħħal id-dejta.  Ir-reviżjoni tad-dejta 
maħżuna f'fajls tad-dejta oħra ta' l-Europol 
u t-tħassir tagħhom għandu jitwettaq mill-
Europol. L-Europol għandu jinforma 
awtomatikament lill-Istati Membri tliet 
xhur qabel l-iskadenza tal-limiti taż-żmien 
għar-reviżjoni tad-dejta. 
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu għar-reviżjoni tal-ħażna tad-dejta huwa twil wisq. Perjodu ta' sentejn jidher aktar 
ipproporzjonat.   Barra dan, kif suġġerit mill-Awtorità ta' Kontroll Konġunta, l-emenda 
tinkludi klawżola ta' konnesjoni ma' l-Artikolu 10(3), li tippermetti għall-istabbiliment ta' 
sistemi oħra minn barra dawk definiti fid-Deċiżjoni.  

Emenda 10
Artikolu 22, paragrafu 1, punt (d a) (ġdid)

(da) id-dipartimenti rilevanti tas-
Segretarju Ġenerali tal-Kunsill u ċ-
Ċentru ta’ Sitwazzjoni Konġunt ta' l-
Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru ta’ Sitwazzjoni Konġunt għandu rwol ċentrali fil-ġlieda kontra ċertu numru ta' reati 
(bħat-terroriżmu) li huma wkoll tal-kompetenza ta' l-Europol. Għal skopijiet ta' konsistenza u 
bl-objettiv li tiżdied il-koperazzjoni ma' l-entitajiet rilevanti kollha li jeżistu fil-livell ta' UE, 
huwa neċessarju li l-Europol u s-SitCen jistabbilixxu u jżommu koperazzjoni mill-qrib.

Emenda 11
Artikolu 22, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Fejn id-dejta personali tiġi ttrasferita 
mill-istituzzjonijiet jew l-entitajiet  tal-
Komunità, l-Europol għandu jkun meqjus 
bħala entità tal-Komunità skond it-tifsira 
ta' l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 
45/2001. 

Ġustifikazzjoni

Meta l-Europol ikun qed jipproċessa d-dejta personali li toriġina mill-entitajiet tal-Komunità 
għandu jkun ittrattat bħala entità Komunitarja u għaldaqstant suġġett għar-Regolament Nru 
45/20011, li japplika għall-entitajiet Komunitarji kollha meta jipproċessaw id-dejta. Dan 
jevita li tinħoloq inċertezza u jkun ukoll konsistenti ma' l-idea inerenti fil-proposta attwali li l-
pożizzjoni ta' l-Europol tkun armonizzata aktar ma' l-istituzzjonijiet u l-entitajiet taħt it-

  
1 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.01.2001, p.1).
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Trattat KE.

Emenda 12
Artikolu 27, paragrafu 5

5. Further implementing rules concerning 
the Data Protection Officer shall be 
adopted by the Management Board. The 
implementing rules shall in particular 
concern selection and dismissal, tasks, 
duties and powers of the Data Protection 
Officer.

5. Aktar regoli ta' implimentazzjoni li 
jikkonċernaw l-Uffiċjal għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandom ikunu adottati mill-
Bord ta' Tmexxija. Ir-regoli ta' 
implimentazzjoni, b'mod partikulari, 
għandhom jikkonċernaw l-għażla u t-
tkeċċija, il-ħidma, is-setgħat u s-
salvagwardji ta' l-indipendenza ta' l-
Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun iggarantita l-indipendenza ta' l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta, salvagwardji 
speċifiċi ta' indipendenza għandhom ikunu adottati fil-qafas tal-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 13
Artikolu 29, paragrafu 4

4. Access to personal data shall be denied 
if:

4. Aċċess għad-dejta personali għandu jkun 
miċħud biss jekk tali ċaħda hija meħtieġa 
biex:

(a) such access might jeopardise one of 
Europol's activities;

(a) tippermetti lill-Europol li twettaq l-
attivitajiet tagħha kif suppost; 

(b) such access might jeopardise any 
national investigation which Europol is 
assisting;

(b) tiggarantixxi li kwalunkwe 
investigazzjoni nazzjonali li l-Europol qed 
tgħin fiha ma tkunx ipperikolata;

(c) such access might jeopardise the rights 
and freedoms of third parties.

(c) ikunu mħarsa d-drittijiet u l-libertajiet 
ta' partijiet terzi.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat fil-proposta tal-Kummissjoni ma jiggarantixxix bis-sħiħ id-dritt għall-aċċess. 
Eċċezzjonijiet għal dan id-dritt jistgħu jkunu aċċettati biss fejn hu meħtieġ sabiex ikun 
imħares interess fundamentali ieħor.  Għalhekk kliem aktar preċiż jidher xieraq sabiex tkun 
imħarsa n-natura fundamentali tad-dritt għall-aċċess.
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Emenda 14
Artikolu 37, paragrafu 1

1. Europol shall be headed by a Director 
appointed by the Council, acting by a 
qualified majority, from a list of at least 
three candidates presented by the 
Management Board, for a four-year period 
extendable once. 

1. L-Europol għandu jkun immexxi minn 
Direttur maħtur mill-Kunsill, b'maġġoranza 
kwalifikata wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, minn lista li jkun 
fiha ta' l-inqas tliet kandidati ppreżentata 
mill-Bord ta' Tmexxija, għal perjodu ta' 
erba' snin li jista' jiġġedded darba.   

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra u t-tkeċċija tad-Direttur ta' l-Europol għandhom isiru bl-istess mod. Sabiex ikun 
żgurat li d-Direttur ta' l-Europol ikun aktar demokratikament responsabbli u li d-deċiżjoni 
attwali tkun konsistenti, il-Parlament Ewropew għandu jkun ikkonsultat mhux biss dwar it-
tkeċċija iżda wkoll għall-ħatra tad-Direttur.

Emenda 15
Artikolu 38, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Ir-Regolament Nru 45/2001 għandu 
japplika għall-ipproċessar tad-dejta 
personali relatata ma' l-istaff ta' l-
Europol.

Ġustifikazzjoni

Waqt l-ipproċessar tad-dejta personali ta' l-istaff ta' l-Europol, ir-Regolament Nru 45/2001 
għandu japplika sabiex ikun evitat kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni.  Fil-premessa 12 tal-
proposta attwali hemm riferenza għal dan ir-regolament f'dak li għandu x'jaqsam mat-
trattament tad-dejta personali ta' l-istaff ta' l-Europol. Madankollu, dispożizzjoni ta' natura 
normattiva bħal dik introdotta b'din l-emenda għandha tkun inkluża fit-test aktar milli fi 
premessa, li mhix ta' natura vinkolanti.

Emenda 16
Artikolu 44, paragrafu 4 a (ġdid)

Iċ-Chairman tal-Bord tat-Tmexxija jew 
id-Direttur ta' l-Europol għandhom 
jippreżentaw il-prijoritajiet ta' l-Europol 
għas-sena li ġejja quddiem il-Kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew 



PR\657504MT.doc PE 386.497v01-0014/17 PR\657504MT.doc

MT

(inklużi membri ta' parlamenti nazzjonali) 
sabiex jiggarantixxu dibattitu 
demokratiku mas-soċjetà ċivili u kontroll 
aħjar fuq l-attivitajiet tiegħu. 

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità u l-obbligu li jingħata kont huma ż-żewġ faċċati ta' l-istess munita. L-irwol 
dejjem ikbar ta' l-Europol fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu għandu 
jitwettaq b'tali mod li jiggarantixxi trasparenza u kontroll demokratiku.  Huwa biss b'dan il-
mod li r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' l-Europol ikunu rrikonoxxuti mis-soċjetà ċivili. F'dak is-
sens Kumitat konġunt magħmul minn parlamentari Ewropej u nazzjonali jkun milqugħ 
b'sodisfazzjon.

Emenda 17
Artikolu 45

On the basis of a proposal by the Director, 
and not later than six months after this 
Decision is applicable, the Management 
Board shall adopt rules concerning access 
to Europol documents, taking into account 
the principles and limits set out in 
Regulation (EC) No 1049/2001 of the 
European Parliament and of the Council.

Fuq il-bażi ta' proposta mid-Direttur, u 
mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data ta' 
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, il-Bord 
ta' Tmexxija, wara li jikkonsulta lill-
Parlament Ewropew, għandu jadotta regoli 
li jikkonċernaw l-aċċess għad-dokumenti 
ta' l-Europol, li jqisu l-prinċipji u l-limiti 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. 

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li r-Regolament 1049/2001 kien adottat skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni, 
il-Parlament Ewropew għandu ta' l-inqas ikun ikkonsultat dwar l-adozzjoni tar-regoli 
rigward l-aċċess għad-dokumenti. 

Emenda 18
Artikolu 47

The chairman of the Management Board 
and the Director may appear before the 
European Parliament to discuss general 
questions relating to Europol.

Iċ-Chairman tal-Bord tat-Tmexxija u d-
Direttur għandhom jidhru quddiem il-
Parlament Ewropew fuq talba biex 
jiddiskutu kwalunkwe kwistjoni relatata 
ma' l-Europol. 
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Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jittejjeb il-kontroll demokratiku fuq l-Europol mill-Parlament Ewropew, iċ-
chairman tal-Bord ta' Tmexxija, id-Direttur u l-Viċi Diretturi għandhom jidhru quddiem il-
Parlament fuq talba tiegħu. Barra minn hekk, l-għan tad-diskussjoni għandu jkun marbut ma' 
mistoqsijiet dwar l-Europol mhux ma' mistoqsijiet ġenerali. 

L-Europol trid testendi s-setgħat u tibdel il-modus operandi tagħha billi tintroduċi aktar 
flessibilità fil-mekkaniżmi tagħha biex tkun kapaċi tirrispondi għall-bidla fiċ-ċirkostanzi fl-
Unjoni Ewropea għall-forom ġodda ta' kriminalità u theddid ġdid mit-terroriżmu.  
Madankollu, il-qafas legali attwali ta' l-Europol huwa ta' xkiel kbir għal kwalunkwe proċess 
bl-għan li jaġġorna jew jimmodifika s-setgħat tagħha.

L-Europol inħolqot permezz tal-Konvenzjoni ta' l-Europol tas-26 ta' Lulju 1995, skond liema 
konvenzjoni kwalunkwe modifika trid tkun approvata b'mod unanimu mill-Kunsill u 
sussegwentement irratifikata minn kull Stat Membru. Bejn l-2000 u l-2003, kienu adottati tliet 
protokolli li jemendaw il-Konvenzjoni ta' l-Europol li se jiġu fis-seħħ fid-29 ta' Marzu u t-18 
t'April 2007 - jiġifieri erba', ħames u seba' snin wara li kienu adottati. Dan juri li l-proċedura 
hija waħda kkumplikata u partikolarment twila.

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam ipprovda lill-istituzzjonijiet b'mekkaniżmi legali 
ġodda li kienu aktar flessibbli u aktar adattabbli għall-bidla fiċ-ċirkustanzi li l-UE sabet lilha 
nnifisha fiha. Il-mekkaniżmi huma d-deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet ta' qafas taħt it-tielet 
pilastru li m'hemmx bżonn ikunu rratifikati minn kull Stat Membru.

Dwar il-bażi legali pprovduta mill-Artikolu 34(2) tat-Trattat UE, il-Parlament sejjaħ 
ripetutament biex il-Konvenzjoni ta' l-Europol tkun emendata permezz tal-mekkaniżmi l-
ġodda msemmija hawn fuq. Għalhekk ir-rapporteur jilqa' tajjeb ħafna l-proposta għall-
deċiżjoni tal-Kunsill li permezz tagħha ser ikun stabbilit l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija u li 
se tieħu post u tati deroga mill-Konvenzjoni ta' l-Europol u t-tliet protokolli tagħha.

Il-proposta għall-deċiżjoni tal-Kunsill tipprovdi għall-konverżjoni ta' l-Europol f'aġenzija ta' l-
UE, inizjattiva li se jkollha żewġ konsegwenzi: il-fondi jridu jkunu pprovduti mill-baġit tal-
Komunità u l-istaff ta' l-Europol jakkwista status ta' uffiċjali ta' l-UE.

Skond ir-regoli l-ġodda l-Uffiċċju tal-Pulizija mhux ser ikun ristrett għal interventi kontra l-
kriminalità organizzata. Din hija bidla sinifikanti, minħabba li tinvolvi l-estensjoni ta' l-
ambitu ta' l-Europol biex jinkludi tipi oħra ta' reati serji mwettqa barra mill-qasam tal-
kriminalità organizzata.

Il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet għall-koordinazzjoni, l-organizzazzjoni u l-
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implimentazzjoni ta' investigazzjonijiet u attivitajiet operattivi mwettqa flimkien ma' l-
awtoritajiet rilevanti ta' l-Istati Membri jew minn timijiet investigattivi konġunti. Ir-rapporteur 
jilqa' b'sodisfazzjoni il-fatt li l-Europol se jkun jista' jibda' azzjoni relatata ma' ħasil ta' flus u 
jitlob lill-Istati Membri biex iniedu ċerti investigazzjonijiet. Il-fatt li l-proposta tinkorpora d-
dispożizzjonijiet relatati ma' l-aċċess għad-dokumenti ta' l-Europol skond ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1049/2001 huwa ta' min ifaħħru. 

Madankollu, r-rapporteur jikkunsidra li ċerti emendi għandhom isiru f'oqsma li jinkludu l-
protezzjoni tad-dejta u l-kontroll demokratiku fuq l-Europol.

Il-possibilità li tinkiseb dejta minn entitajiet privati titlob għal ħafna ħsieb, minħabba li tali 
dejta jista' jkun li ma kinitx miksuba permezz ta' mezzi sikuri u affidabbli, u għal din ir-raġuni 
il-każi jridu jkunu meqjusa individwalment u salvagwardji addizzjonali (inkluża r-reviżjoni 
ġudizzjarja) iridu jkunu mdaħħla. Fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-dejta bl-għan li jkun 
determinat jekk hix rilevanti jew le għall-ħidma ta' l-Europol, għandu jkun stabbilit perjodu 
raġonevoli ta' żmien li fih dik id-dejta trid tkun evalwata mingħajr riskju għad-drittijiet 
individwali.

Fejn jidħol l-iskambju ta' dejta ma' entitajiet Komunitarji oħra, irid ikun żgurat - jekk l-
Europol ma jkunx jista' finalment jieħu l-forma ta' organu Komunitarju   - li l-Uffiċċju tal-
Pulizija ma jkunx trattat daqs li kieku kien organizzazzjoni ta' pajjiż terz. Trid tkun inkluża 
riferenza li tgħid li l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 45/2001 se japplika għall-iskop li tkun 
żgurata l-uniformità.

Il-ħolqien ta' Ombudsman indipendenti biex iħares id-dejta ta' l-Europol hija inizjattiva 
għaqlija ħafna - għalkemm garanziji addizzjonali jridu jkunu pprovduti sabiex tkun imħarsa l-
indipendenza tiegħu. L-Ombudsman responsabbli mill-protezzjoni tad-dejta se jagħmel 
kontribuzzjoni pożittiva ħafna għall-fiduċja dejjem tikber li l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri 
għandhom fl-Europol.

B'riferenza speċifika għar-relazzjonijiet bejn l-Europol u l-Parlament Ewropew, l-aspetti li 
ġejjin għandhom ikunu enfasizzati. L-ewwelnett, l-istess sistema unika trid isservi kemm 
għall-ħatra u kemm għat-tkeċċija tad-Direttur ta' l-Europol.  Skond il-proposta attwali, il-
Parlament ser ikun ikkonsultat biss jekk id-Direttur se jitkeċċa.  Dan in-nuqqas ta' simmetrija 
għandu jitneħħa billi jkun permess li l-Parlament ikollu rwol fl-għażla tad-Direttur.

Is-sistema li permezz tagħha hija ffinanzjata l-Europol hija s-suġġet ta' dibattitu jaħraq fi ħdan 
il-Kunsill.  Hemm żewġ possibilitajiet: jew is-sistema attwali ta' ffinanzjar intergovernattiv 
tkompli topera, jew l-Europol jibda jkun iffinanzjat mill-baġit tal-Komunità.  It-tendenza
attwali hija li jitkompla l-iffinanzjar dirett mill-Istati Membri.  Ir-rapporteur mhux kuntent 
b'dan u jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-baġit bħala l-mezz ewlieni ta' kontroll li l-
Parlament Ewropew jista' jeżerċita fuq l-Europol. L-involviment tal-Parlament fit-tfassil tal-
baġit tal-Parlament jgħin biex jiżdied il-grad ta' kontroll demokratiku fuq l-Europol. 

Fl-aħħarnett, għandu jkun innutat li l-bidla fil-bażi legali mad-daqqa t'għajn ma tidhirx li 
tikkostitwixxi żieda fil-leġittimità demokratika, ladarba n-negozjar ta' deċiżjoni ma jitlobx 
ratifika mill-parlamenti ta' l-Istati Membri. Għalhekk huwa tajjeb li l-Parlament Ewropew 
ikun jista' japprova l-baġit ta' l-Europol sabiex ikollu deskrizzjoni ġenerali dwar l-attivitajiet 
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tiegħu. 

Ir-rapporteur jissuġġerixxi wkoll li l-prijoritajiet ta' l-Europol jistgħu jkunu ppreżentati kull 
sena fil-'Kumitat Konġunt' li jinkonsisti f'Membri tal-Kumitat rilevanti tal-Parlament 
Ewropew u l-kollegi tagħhom mill-parlamenti ta' l-Istati Membri.  Dan is-suġġeriment joħroġ 
mill-bżonn li l-Parlament Ewropew ikun involut fl-iżvilupp ta' l-Europol sabiex jiżgura li l-
Europol tgawdi mill-ogħla livell ta' leġittimità demokratika. 
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