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IL-ĠESTJONI TAL-FRUNTIERI ESTERNI

Il-politika ta' ġestjoni tal-fruntieri għaddiet minn żviluppi konsiderevoli, bil-ħolqien ta'
strumenti u aġenziji bħalma huma s-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, is-Sistema ta'
Informazzjoni dwar il-Viża u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-
isfidi marbuta maż-żieda fil-flussi migratorji mħallta lejn l-UE, kif ukoll tħassib akbar f'dak
li jikkonċerna s-sigurtà, ġabu magħhom perjodu ġdid ta' attività, b'bidla lejn appoġġ operattiv
aktar dirett u l-Ewropizzazzjoni tal-politika ta' ġestjoni tal-fruntieri.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 67 u 77 tat-TFUE.

L-OBJETTIVI

Żona unika mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni — iż-Żona Schengen — teħtieġ politika
komuni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni. Għaldaqstant, l-Unjoni tistabbilixxi standards
komuni fir-rigward tal-kontrolli fil-fruntieri esterni tagħha u ddaħħal fis-seħħ b'mod gradwali
sistema integrata għall-ġestjoni ta’ dawk il-fruntieri.

IL-KISBIET

L-ewwel pass lejn politika komuni għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni sar fl-14 ta' Ġunju 1985
meta ħamsa mill-għaxar Stati Membri ta' dak iż-żmien tal-Komunità Ekonomika Ewropea
ffirmaw il-Ftehim ta' Schengen, li ħames snin wara ġie supplimentat mill-Konvenzjoni li
timplimenta l-Ftehim ta' Schengen. Iż-Żona Schengen, iż-żona mingħajr fruntieri li nħolqot
permezz tal-acquis ta' Schengen (kif jissejħu flimkien il-ftehimiet u r-regoli), attwalment hija
magħmula minn 26 pajjiż Ewropew (għal aktar dettalji dwar iż-Żona Schengen, ara l-iskeda
informattiva 2.1.3)
A. L-acquis ta' Schengen dwar il-fruntieri esterni
Ir-regoli li jiffurmaw l-acquis ta' Schengen dwar il-fruntieri esterni tal-lum, li jibni fuq l-acquis
oriġinali inkorporat fl-ordinament ġuridiku tal-UE mit-Trattat ta' Amsterdam, jinstabu f'firxa
wiesgħa ta' miżuri, li bejn wieħed u ieħor jistgħu jinqasmu f'ħames kategoriji.
L-ewwel nett, il-pilastru ċentrali għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni huwa l-Kodiċi tal-Fruntieri
ta' Schengen, li jistabbilixxi r-regoli dwar il-qsim tal-fruntieri esterni u l-kundizzjonijiet li
jirregolaw ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri esterni. It-tieni nett, peress li
mhux l-Istati Membri kollha għandhom fruntieri esterni x’jikkontrollaw u mhux kollha huma
milquta bl-istess mod mill-flussi tat-traffiku fil-fruntieri, l-UE tuża l-fondi tagħha biex tipprova
tikkumpensa għal xi ftit mill-ispejjeż għall-Istati Membri fil-fruntieri esterni. Għall-perjodu ta'
bejn l-2007 u l-2013, dan il-mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tal-piżijiet finanzjarji ħa s-sura tal-
Fond għall-Fruntieri Esterni. Għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020 dan ġie sostitwit mill-Fond
għas-Sigurtà Interna: Fruntieri u Viża. It-tielet kategorija ta' miżuri hija relatata mat-twaqqif

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_2.1.3.pdf
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ta' bażijiet ta' data ċentralizzati għall-iskopijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni u tal-fruntieri: is-
Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u
l-Eurodac, il-bażi ta' data Ewropea għall-marki tas-swaba' biex jiġi identifikat min qed ifittex asil
u tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tar-Regolament ta' Dublin (għal aktar dettalji dwar l-
Eurodac u r-Regolament Dublin, ara 5.12.2). Ir-raba' nett, jeżisti sett ta' miżuri (magħrufa bħala
l-Pakkett tal-Faċilitaturi[1]) imfassal biex jipprevjeni u jippenalizza dħul, tranżitu u residenza
mhux awtorizzati. Fl-aħħar nett, jeżistu miżuri mmirati lejn il-kooperazzjoni operattiva fil-
ġestjoni tal-fruntieri, li jiffokaw fuq l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta (l-Aġenzija Ewropea preċedeti għall-Koordinament tal-Kooperazzjoni Operattiva fuq il-
Fruntieri Esterni tal-Istati Membri (Frontex) b'kompiti miżjuda).
1. Is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS)
Is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, li issa tinsab fit-tieni ġenerazzjoni tagħha, tipprovdi
l-infrastruttura għall-ġestjoni tal-informazzjoni biex tappoġġa l-kontroll fil-fruntieri u l-kompiti
ta' sigurtà relatati tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. L-istati parteċipanti jintroduċu
"twissijiet" dwar persuni mfittxija jew nieqsa, proprjetà mitlufa jew misruqa u projbizzjonijiet
ta' dħul fil-bażi ta' data, li hija aċċessibbli direttament għall-uffiċjali tal-pulizija kollha u għall-
uffiċjali u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li jeħtieġu l-informazzjoni fil-bażi ta' data sabiex
iwettqu l-ħidma tagħhom. Fejn tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali dwar it-twissijiet fis-
Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen, din l-informazzjoni tiġi skambjata permezz tan-netwerk
nazzjonali tal-uffiċċji Sirene (Talba għal Informazzjoni Supplimentari fid-Dħul Nazzjonali)
imwaqqfa fl-istati ta' Schengen kollha. Dawn l-uffiċċji jikkoordinaw ir-risposti għat-twissijiet
fis-SIS u jiżguraw li tittieħed azzjoni xierqa, pereżempju jekk persuna mfittxija tiġi arrestata,
persuna li ma tkunx tħalliet tidħol fiż-Żona Schengen tipprova terġa' tidħol, jew meta tiġi
kkonsfiskata xi karozza misruqa jew dokument ta' identifikazzjoni. L-introduzzjoni tas-Sistema
ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II) tat-tieni ġenerazzjoni, b'funzjonijiet u karatteristiċi
ġodda bħal data bijometrika u l-interkonnessjonijiet tal-allerti, kienet posposta b'mod sinifikanti
minħabba l-kumplessità tas-sistema. Inizjalment kien previst li tibda topera fl-2007, iżda bdiet
titħaddem fid-9 ta' April 2013. Is-sistema hija ġestita, flimkien mal-bażijiet ta' data tal-VIS u l-
Eurodac, mill-aġenzija għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta'
libertà, sigurtà u ġustizzja, eu-LISA.
2. Is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS)
L-għan tal-VIS huwa li ttejjeb l-implimentazzjoni tal-politika komuni dwar il-viżi, il-
kooperazzjoni konsulari u l-konsultazzjonijiet bejn l-awtoritajiet ċentrali għall-viżi. Il-VIS hija
konnessa mal-konsulati kollha li joħorġu l-viżi tal-istati ta' Schengen u mal-punti ta' qsim
fil-fruntieri esterni kollha tagħhom. F'dawn il-punti ta' qsim tal-fruntiera, il-VIS tippermetti
lill-gwardji tal-fruntieri jiċċekkjaw jekk il-persuna li għandha l-viża bijometrika hijiex fil-
fatt il-persuna li applikat għaliha. Dan isir permezz ta' kontroverifika tal-marki tas-swaba'
kemm mar-rekord bijometriku mwaħħal mal-viża kif ukoll mal-bażijiet ta' data kollha tal-VIS.
Livelli ta' sigurtà għolja huma integrati fis-sistema sabiex jiġi żgurat li din tibqa' b'saħħitha u
disponibbli l-ħin kollu u sabiex id-data tkun aċċessibbli biss għal persuni awtorizzati u għal
finijiet awtorizzati. L-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-Europol għandhom aċċess għas-sistema
għall-finijiet ta' detezzjoni u investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati serji oħra. Il-VIS bdiet
titħaddem fil-konsulati għall-ħruġ tal-viżi fl-istati kollha ta' Schengen li jinsabu fl-Afrika ta' Fuq
f'Ottubru 2011 u issa ġiet introdotta fid-dinja kollha.

[1]Ara d-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/946/ĠAI.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.2.pdf
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3. L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (l-aġenzija preċedenti tal-
Frontex b'kompiti miżjuda).
L-aġenzija preċedenti tal-Frontex ġiet estiża biex issir l-Aġenzija Ewropea tal-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta fl-ambitu tar-Regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-
Kosta[2]. Ir-rwol ewlieni tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta huwa li tgħin biex
tipprovdi ġestjoni integrata tal-fruntieri fuq il-fruntieri esterni. Kompitu ieħor tagħha huwa
li tiżgura l-ġestjoni effikaċi tal-flussi migratorji u tipprovdi livell għoli ta' sigurtà għall-UE.
Fl-istess ħin tgħin biex jiġi salvagwardat il-moviment liberu fi ħdan l-UE u r-rispett sħiħ
tad-drittijiet fundamentali. Hija magħmula minn Aġenzija Ewropea tal-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri. L-
attivitajiet tagħha huma ffokati prinċipalment fuq il-ħolqien ta' strateġija operattiva għall-
ġestjoni tal-fruntieri u l-koordinament tal-assistenza mill-Istati Membri kollha. Il-kwartieri
ġenerali tagħha jinsabu f'Varsavja.
B. Żviluppi fil-ġestjoni mill-UE tal-fruntieri esterni tagħha
Minn meta nħolqot il-Frontex ittieħdu diversi passi prattiċi lejn ġestjoni tal-fruntieri esterni aktar
integrata: xi aġġornamenti sinifikanti għall-infrastruttura teknika; sensiela ta' operazzjonijiet
konġunti għall-ġestjoni tal-fruntieri; u l-iżvilupp tal-kapaċità ta' reazzjoni rapida (inizjalment
permezz ta' timijiet ta' intervent rapidu fil-fruntieri, u mill-2011 'il hawn, ukoll permezz
ta' Timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri). Il-pass tal-bidla sar aktar mgħaġġel wara l-
fatalitajiet fuq skala kbira fil-Mediterran f'dawn l-aħħar snin flimkien ma' influss enormi ta'
rifuġjati u migranti. L-Operazzjoni Konġunta Triton — li ġiet skjerata lejn tmiem l-2014 u li
fl-2015 żiedet b'mod sostanzjali l-attività tagħha — għandha l-inkarigu li tgħasses il-fruntiera
marittima primarjament bejn il-Libja u l-Italja, u tlaqqa' flimkien persunal u tagħmir minn
għadd ta' Stati Membri biex tipprovdi appoġġ operattiv tal-ewwel linja lill-Italja. Fil-Greċja, l-
Operazzjoni Konġunta Poseidon eżistenti ġiet msaħħa b'mod sinifikanti f'Diċembru 2015 biex
issir operazzjoni ta' intervent rapidu, b'aktar persunal u tagħmir tekniku skjerati biex jittrattaw
l-isfidi fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni. B'mod simili, il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-
Kosta, flimkien ma' aġenziji rilevanti oħra tal-UE, għandha rwol importanti f'dimensjoni oħra
tar-rispons għall-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom uħud mill-Istati Membri: il-ħolqien ta'
"hotspots", u l-iskjerament tal-hekk imsejħa Timijiet ta' Appoġġ għall-Ġestjoni tal-Migrazzjoni.
Dawn it-timijiet ilaqqgħu flimkien l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (ara
5.12.2), l-Europol (ara 5.12.7) u l-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta - fi sħubija mal-
awtoritajiet nazzjonali u aġenziji oħra - biex jidentifikaw, jiċċekkjaw u jirreġistraw l-immigranti
meta jidħlu fl-UE, u biex jorganizzaw l-operazzjonijiet ta' ritorn għal dawk li m'għandhomx
id-dritt li jibqgħu hemm. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta hija l-aġenzija ewlenija
fit-Task Forces Reġjonali tal-UE, bil-kwartieri ġenerali f'Katanja għall-"hotspots" fl-Italja, u
f'Piraeus għal dawk fil-Greċja. Kemm l-operazzjonijiet marittimi kif ukoll l-appoġġ dirett lill-
Istati Membri fil-"hotspots" jirrappreżentaw rispons Ewropew tanġibbli għal dik li hija kemm
kriżi umanitarja kif ukoll sfida ta’ ġestjoni tal-fruntieri.
L-influss ta' rifuġjati u migranti li għaddej bħalissa, kif ukoll theddida terroristika dejjem akbar,
qed iwasslu għal Ewropizzazzjoni ulterjuri tal-ġestjoni tal-fruntieri. B'mod partikolari, biex jiġi
indirizzat il-fenomenu tal-hekk imsejħa "ġellieda barranin", dan l-aħħar ġiet adottata l-proposta
biex jiġu introdotti kontrolli obbligatorji fuq ċittadini tal-UE li jidħlu jew joħorġu miż-Żona
Schengen billi jaqsmu l-fruntieri permezz tal-art, tal-baħar jew tal-ajru permezz ta' emenda

[2]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.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.7.pdf
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mmirata tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen. Skont din il-bidla, iċ-ċittadini jiġu sottoposti
b'mod sistematiku għal kontroll billi jitqabblu mal-informazzjoni li tinsab fil-bażi ta' data tas-
Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen u l-bażi ta' data tad-Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqa
u Mitlufa tal-Interpol.
L-iżvilupp ewlieni l-ieħor fil-politika dwar il-fruntieri jiffoka fuq il-pakkett "Fruntieri
Intelliġenti", imfassal biex jimmodernizza l-ġestjoni tal-fruntieri billi jawtomatizza l-kontrolli
fil-fruntieri u jtejjeb l-informazzjoni tal-ħruġ u d-dħul. F'Ottubru 2011, il-Kummissjoni
ppreżentat komunikazzjoni dwar il-Fruntieri Intelliġenti u tatha segwitu bi proposta leġiżlattiva
fi Frar 2013. Dan il-pakkett kien jinkludi żewġ komponenti: Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES),
bażi ta' data għar-reġistrazzjoni tal-ħin u l-post tad-dħul u t-tul ta' soġġorni qosra awtorizzati,
u Programm ta' Vjaġġaturi Rreġistrati (RTP) biex jissimplifikaw u jawtomatizzaw il-kontrolli
fuq il-fruntiera għal ċerti kategoriji ta' vjaġġaturi, bħall-intraprendituri. Fid-dawl tad-dubji li
jeżistu fir-rigward tal-istima inizjali tal-Kummissjoni dwar kemm se jiswa l-pakkett tal-Fruntieri
Intelliġenti, inċertezzi dwar il-fattibilità teknika tas-sistema u dwar il-benefiċċji previsti, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tikkummissjona studju tekniku ieħor, li tlesta f'Ottubru 2014. Fl-2015
segwiet sensiela ta' testijiet prattiċi u operattivi, taħt l-awspiċi ta' eu-LISA. F'April 2016, il-
Kummissjoni ressqet proposta ġdida, din id-darba għas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ biss.
Minkejja li s-Sistema ta' Dħul/Ħruġ għandha l-istess għan ewlieni li tħaffef, tiffaċilita u ssaħħaħ
il-proċeduri tal-kontroll fuq il-fruntieri għal vjaġġaturi minn pajjiżi terzi, hija għandha xi
tibdiliet sinifikanti meta mqabbla mal-proposta tal-2013. L-ewwel nett, hija tnaqqas l-ammont
ta' data (eż. marki tas-swaba') li għandha tinġabar u tinħażen, u tipproponi tnaqqis sostanzjali
fl-ispejjeż minn EUR 1.1 biljun għal EUR 408 miljun. Barra minn hekk, il-proposta tal-
Kummissjoni tipprevedi interoperabilità bejn is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (ara
hawn fuq) u s-Sistema ta' Dħul/Ħruġ, u l-korpi tal-infurzar tal-liġi jista' jkollhom aċċess taħt ċerti
kundizzjonijiet. Il-proposta l-ġdida bħalissa qed tiġi kkunsidrata mill-Parlament u mill-Kunsill.
Barra minn hekk, f'Novembru 2016, il-Kummissjoni ressqet proposta leġiżlattiva biex titwaqqaf
Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS). Il-ħolqien
ta' sistema b'għanijiet simili għas-sistema magħrufa sew tal-Istati Uniti, "ESTA", se jipprovdi
livell addizzjonali ta' kontroll fuq il-vjaġġaturi li huma eżentati mill-viża. ETIAS tiddetermina
l-eliġibilità taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi kollha li huma eżentati mill-viża biex jivvjaġġaw lejn
iż-Żona Schengen, u jekk tali vvjaġġar jikkostitwixxix riskju ta' sigurtà jew migrazzjoni. L-
informazzjoni dwar il-vjaġġaturi tinġabar qabel il-vjaġġ tagħhom.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew kellu reazzjonijiet ambivalenti għall-iżvilupp tal-politika ta' ġestjoni
tal-fruntieri esterni. Huwa appoġġa b'mod ġenerali r-rwol organizzattiv imtejjeb tal-Gwardja
Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll ta' aġenziji oħra rilevanti tal-Unjoni, u spiss
appella biex dan ir-rwol tagħhom ikompli jissaħħaħ hekk kif l-UE qed titqabad mal-kriżi tal-
migrazzjoni fil-Mediterran. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-
Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni, il-Parlament irrikonoxxa
r-rwol tal-Frontex fis-salvataġġ tal-ħajjiet fil-Mediterran. Barra minn hekk, fir-rigward tal-
approċċ "hotspot", huwa fakkar li dan jirrikjedi li l-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta,
l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, l-Europol u l-Eurojust jipprovdu assistenza
operattiva lill-Istati Membri, u osserva li l-aġenziji jeħtieġu r-riżorsi neċessarji biex ikunu
jistgħu jwettqu l-kompiti assenjati lilhom.
Filwaqt li l-fehma tal-Parlament fir-rigward tal-iżvilupp tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera
u tal-Kosta kienet fil-biċċa l-kbira pożittiva, il-pożizzjoni tiegħu dwar fruntieri intelliġenti
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kienet ferm aktar kawta. Wara l-proposta tal-Kummissjoni tal-2013, huwa esprima dubji
dwar l-akkumulazzjoni teknoloġika vasta u l-ipproċessar tal-massa ta' data personali proposti
għall-fruntieri esterni. Barra minn hekk, l-ispejjeż antiċipati għat-teknoloġija għall-Fruntieri
Intelliġenti, flimkien ma' dubji rigward il-benefiċċji tagħha, ħallew lil Parlament b'għadd
ta' punti ta' tħassib. Fil-fatt, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar it-tieni
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna, il-Parlament sostna li "sistemi
ġodda tal-IT fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri, bħall-inizjattivi "Fruntieri
Intelliġenti", għandhom jiġu analizzati b'attenzjoni, speċjalment fid-dawl tal-prinċipji ta'
neċessità u proporzjonalità". Aktar reċentement ta segwitu għal dan b'mistoqsija orali lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill f'Settembru 2015, fejn talab il-pożizzjoni tagħhom dwar l-aċċess
tal-korpi għall-infurzar tal-liġi għas-sistema u l-fehmiet tagħhom dwar ir-rilevanza tas-sentenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ta' April 2014 dwar id-Direttiva dwar iż-Żamma ta' Data (ara
5.12.8). Wieħed għad irid jara x'reazzjoni se jagħti l-Parlament għall-proposti riveduti.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.12.8.pdf
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