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IL-ĠESTJONI TAL-FRUNTIERI ESTERNI

Il-politika tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE ħtieġet tadatta għal żviluppi sinifikanti bħall-
wasla bla preċedent ta' rifuġjati u migranti irregolari, u sa minn nofs l-2015 kienu
ġew esposti sensiela ta' nuqqasijiet fil-politiki tal-UE dwar il-fruntieri esterni u l-
migrazzjoni. L-isfidi marbuta maż-żieda fil-flussi migratorji mħallta lejn l-UE, il-
pandemija tal-COVID-19 u tħassib akbar dwar is-sigurtà skattaw perjodu ġdid ta'
attività fil-qasam tal-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE, li għandu wkoll impatt fuq
il-fruntieri interni tagħha.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE).
L-Artikoli 67 u 77 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Żona unika mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni – iż-Żona Schengen – teħtieġ ukoll
politika komuni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni. L-Artikolu 3(2) tat-TUE jitlob li jkun
hemm "miżuri xierqa f'dak li jirrigwarda l-kontroll tal-fruntieri esterni". Għaldaqstant, l-
UE għandha l-għan li tistabbilixxi standards komuni għall-kontrolli fil-fruntieri esterni
tagħha u ddaħħal fis-seħħ b'mod gradwali sistema integrata għall-ġestjoni tagħhom.

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 trattat internazzjonali, l-hekk imsejjaħ Ftehim ta'
Schengen, qrib ir-raħal ta' Schengen, li jinsab mal-fruntiera Lussemburgiża, li ħames
snin wara ġie supplimentat mill-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen[1]. Iż-
Żona Schengen, 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[2].

[1]L-acquis ta' Schengen: Konvenzjoni tad-19 ta' Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tal-14 ta' Ġunju 1985 bejn
il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar it-
tneħħija bil-mod ta' kontrolli fil-fruntieri komuni tagħhom, ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19.
[2]Il-pajjiżi ma jinkludux l-Istati Membri tal-UE li ġejjin: Ċipru, l-Irlanda, il-Kroazja, il-Bulgarija u r-Rumanija. Iż-żona Schengen,
madankollu, tinkludi erba' Stati Membri mhux tal-UE: l-Iżlanda, l-Iżvizzera, in-Norveġja u l-Liechtenstein. Id-Danimarka għandha
esklużjoni fakultattiva mit-Titolu V tat-TFUE (Protokoll 22), iżda tieħu sehem fuq bażi intergovernattiva.
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A. L-acquis ta' Schengen dwar il-fruntieri esterni
L-acquis ta' Schengen dwar il-fruntieri esterni tal-lum jibni fuq l-acquis oriġinali
inkorporat fl-ordinament ġuridiku tal-UE mit-Trattat ta' Amsterdam (1.1.3). Ir-regoli
tiegħu jistgħu jinstabu f'firxa wiesgħa ta' miżuri, li bejn wieħed u ieħor jistgħu jinqasmu
f'ħames suġġetti:
1. Il-kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen
Il-kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen[3] huwa l-pilastru ċentrali tal-ġestjoni tal-fruntieri
esterni. Huwa jistabbilixxi regoli dwar il-qsim tal-fruntieri esterni u l-kundizzjonijiet li
jirregolaw ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri interni. Dan jobbliga lill-
Istati Membri jwettqu verifiki sistematiċi ma' bażijiet tad-data rilevanti fuq il-persuni
kollha, inkluż dawk li għandhom id-dritt ta' moviment liberu skont id-dritt tal-UE (jiġifieri
ċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familji tagħhom li mhumiex ċittadini tal-UE) meta dawn
jaqsmu l-fruntieri esterni. Il-bażijiet tad-data użati għall-kontrolli jinkludu s-Sistema
ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) u l-bażi tad-data tal-Interpol dwar dokumenti
tal-ivvjaġġar misruqa u mitlufa. Dawn l-obbligi japplikaw fil-fruntieri esterni kollha
(bl-ajru, bil-baħar u bl-art), kemm għad-dħul kif ukoll għall-ħruġ. Il-mekkaniżmu ta'
evalwazzjoni ta' Schengen, ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1053/2013[4], daħal
fis-seħħ f'Novembru 2014 u stabbilixxa programm ta' evalwazzjoni pluriennali ta'
ħames snin għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2019. Dan il-mekkaniżmu kien maħsub
biex jeżamina l-komponenti kollha tal-acquis ta' Schengen, inkluż billi jirrevedi u
jivvaluta kif l-Istati Membri jwettqu l-kontrolli tal-fruntieri esterni, kif ukoll il-liġijiet u l-
operazzjonijiet rilevanti kollha. Il-mekkaniżmu jagħti attenzjoni partikolari lir-rispett tad-
drittijiet fundamentali. L-evalwazzjonijiet jistgħu jkopru wkoll miżuri relatati applikabbli
għall-fruntieri esterni, il-politika dwar il-viżi, il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja
(għall-kwistjonijiet kriminali), is-SIS u l-protezzjoni tad-data.
2. Is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS)
Is-SIS hija sistema ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni u bażi tad-data li tgħin biex tinżamm
is-sigurtà internazzjonali fiż-żona Schengen fejn ma jeżistux kontrolli fil-fruntieri interni.
Hija l-aktar sistema tal-IT tal-UE użata u effiċjenti fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
tagħha (AFSJ) (4.2.1). L-awtoritajiet madwar l-UE jużaw is-SIS biex idaħħlu jew
jikkonsultaw allerti dwar persuni u oġġetti mfittxija jew neqsin. Fiha aktar minn 80 miljun
allert u l-awtoritajiet ikkonsultawha aktar minn 5 biljun darba fl-2017, b'aktar minn
240 000 hit dwar allerti barranin (allerti maħruġa minn pajjiż ieħor). Is-SIS reċentement
ġiet imsaħħa permezz ta' regoli aġġornati li ser jindirizzaw lakuni potenzjali fis-sistema
u jintroduċu diversi bidliet essenzjali għat-tipi ta' allerti li jiddaħħlu.
Wara l-aħħar riforma fl-2018, l-ambitu tas-SIS issa huwa definit fi tliet strumenti legali,
li jieħdu l-forma ta' tliet regolamenti separati (li jissostitwixxu s-SIS II):

[3]Ir-Regolament (UE) Nru 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar
ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), ĠU L 77,
23.3.2016, p. 1, emendat bir-Regolament (UE) Nru 2017/458 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 li
jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 dwar it-tisħiħ tal-verifiki fuq il-fruntieri esterni ma' bażijiet ta' data rilevanti, ĠU L 74,
18.3.2017, p. 1.
[4]Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1053/2013 tas-7 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi mekkaniżmu ta' evalwazzjoni u monitoraġġ
biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-16 ta' Settembru 1998 li
stabbilixxiet Kumitat Permanenti għall-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' Schengen, ĠU L 295, 6.11.2013, p. 27.
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— Il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali[5];

— Il-verifiki fil-fruntieri[6];

— Ir-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'soġġorn illegali[7].

Dawn it-tliet regolamenti joħolqu kategoriji ta' allert fis-sistema, bħal dwar persuni mhux
magħrufa suspettati jew imfittxija, allerti preventivi għal tfal li jinsabu f'riskju ta' ħtif
mill-ġenituri, għall-fini ta' ritorn, u allert fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa lil
ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali.
3. Fond għas-Sigurtà Interna: Fruntieri u Viża
Mhux l-Istati Membri kollha tal-UE għandhom fruntieri esterni u mhux kollha huma
affettwati bl-istess mod mill-flussi tat-traffiku fil-fruntieri. L-UE, għalhekk, talloka l-
fondi tagħha biex tipprova tagħmel tajjeb għal xi ftit mill-ispejjeż tal-Istati Membri li l-
fruntieri tagħhom stess huma wkoll il-fruntieri esterni tal-UE. Dan il-mekkaniżmu ta'
kondiviżjoni tal-piżijiet ġie stabbilit b'finanzjament li jammonta għal EUR 3.8 biljun
għall-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja ta' seba' snin 2014-2020. L-għan ewlieni
tal-fond huwa li jikkontribwixxi biex jiżgura livell għoli ta' sigurtà fl-Unjoni filwaqt li
jiffaċilita l-ivvjaġġar leġittimu. Il-benefiċjarji tal-programmi implimentati taħt dan il-fond
jistgħu jkunu awtoritajiet statali u federali, korpi pubbliċi lokali, organizzazzjonijiet
mhux governattivi, organizzazzjonijiet umanitarji, kumpaniji privati u pubbliċi tal-liġi, u
organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u r-riċerka.
4. Is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES)
Is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES)[8] hija sistema ta' informazzjoni li tħaffef u ssaħħaħ
il-kontrolli fuq il-fruntieri għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jivvjaġġaw lejn l-UE. L-EES
tissostitwixxi l-ittimbrar manwali tal-passaporti fil-fruntiera b'reġistrazzjoni elettronika fil-
bażi tad-data.
L-objettivi ewlenin tal-EES huma:
— It-tnaqqis tal-ħin tal-verifiki fuq il-fruntieri u t-titjib tal-kwalità tal-verifiki fuq il-fruntieri

billi jiġi kkalkolat awtomatikament is-soġġorn awtorizzat għal kull vjaġġatur;

— L-iżgurar tal-identifikazzjoni sistematika u affidabbli ta' min jaqbeż l-iskadenza tal-
awtorizzazzjoni għas-soġġorn;

— It-tisħiħ tas-sigurtà interna u l-assistenza fil-ġlieda kontra t-terroriżmu billi
tippermetti li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jkollhom aċċess għal rekords tal-istorja
tal-ivvjaġġar.

[5]Ir-Regolament (UE) 2018/1862 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim
u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja
f'materji kriminali, li jemenda u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE, ĠU L 312, 7.12.2018, p. 56.
[6]Ir-Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-
tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li jemenda l-Konvenzjoni li
timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006, ĠU L 312, 7.12.2018, p. 14.
[7]Ir-Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta'
Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'soġġorn illegali, ĠU L 312, 7.12.2018, p. 1.
[8]Ir-Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/
Ħruġ (EES) biex tiġi rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaqsmu l-
fruntieri esterni tal-Istati Membri u li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi, u
li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011, ĠU
L 327, 9.12.2017, p. 20.
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L-aċċess għall-EES huwa mogħti lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi u lill-
Europol, iżda mhux lill-awtoritajiet tal-ażil. Hija prevista l-possibbiltà li d-data tiġi
trasferita għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi jew ta' ritorn lejn pajjiżi terzi kif ukoll lil Stati
Membri tal-UE li ma jipparteċipawx fl-EES, iżda taħt ċerti kundizzjonijiet. L-EES se
tirreġistra d-data tal-vjaġġaturi (l-isem, it-tip ta' dokument tal-ivvjaġġar, il-marki tas-
swaba', l-immaġni viżiva u d-data u l-post tad-dħul u l-ħruġ) meta dawn ikunu qed
jaqsmu l-fruntieri esterni ta' Schengen. Din se tintuża għaċ-ċittadini kollha li mhumiex
tal-UE, kemm dawk li jeħtieġu viża kif ukoll dawk li huma eżentati. Se tintuża wkoll mill-
awtoritajiet konsulari u tal-fruntieri.
5. L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCG) hija l-Aġenzija Ewropea
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCGA/Frontex) flimkien mal-awtoritajiet
nazzjonali[9].
Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta saret operattiva f'Ottubru 2016. Din
l-aġenzija deċentralizzata għandha l-kompitu li tissorvelja l-fruntieri esterni tal-UE
u, flimkien mal-Istati Membri, tidentifika u tindirizza kwalunkwe theddida potenzjali
għas-sigurtà tal-fruntieri esterni tal-UE. Għal xi snin qabel l-2015, il-Parlament
talab li jissaħħaħ ir-rwol tal-Frontex sabiex tiżdied il-kapaċità tagħha li twieġeb
b'mod aktar effettiv għat-tibdil tal-flussi migratorji. Pereżempju, fir-Riżoluzzjoni tiegħu
tat-2 ta' April 2014 dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Programm ta' Stokkolma[10],
il-Parlament talab li l-gwardji tal-fruntieri Ewropej jgħassu l-fruntieri ta' Schengen. Fil-
konklużjonijiet tiegħu ta' Ottubru 2015, il-Kunsill Ewropew esprima wkoll l-appoġġ
tiegħu għall-"istabbiliment gradwali ta' sistema ta' ġestjoni integrata għall-fruntieri
esterni". Il-Parlament insista li s-setgħat il-ġodda li għandha l-Aġenzija li tintervjeni
jiġu attivati b'deċiżjoni tal-Istati Membri fil-Kunsill, u mhux permezz ta' deċiżjoni tal-
Kummissjoni, kif propost oriġinarjament. Ir-regolament jestendi l-kamp ta' applikazzjoni
tal-attivitajiet tal-EBCGA/Frontex biex jinkludu appoġġ imsaħħaħ lill-Istati Membri fil-
qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, fil-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera u fl-
operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ. Huwa jipprevedi rwol akbar għall-Frontex fit-
treġġigħ lura ta' migranti lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom, filwaqt li jaġixxu skont id-
deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet nazzjonali. Abbażi ta' proposta tal-Kummissjoni,
il-Kunsill jista' jitlob lill-aġenzija biex tintervjeni u tassisti lill-Istati Membri f'ċirkostanzi
eċċezzjonali. Dan ikun il-każ jekk:
— Stat Membru ma jikkonformax (f'limitu ta' żmien determinat) ma' deċiżjoni

vinkolanti tal-bord ta' ġestjoni tal-aġenzija biex jindirizza l-vulnerabbiltajiet fil-
ġestjoni tal-fruntieri tiegħu; u

— Ikun hemm pressjoni speċifika u sproporzjonata fuq il-fruntiera esterna li tkun
qed tpoġġi f'riskju l-funzjonament taż-żona Schengen. Jekk Stat Membru jopponi
deċiżjoni tal-Kunsill biex jipprovdi assistenza, il-pajjiżi l-oħra tal-UE jistgħu
jintroduċu mill-ġdid kontrolli fil-fruntieri interni b'mod temporanju.

[9]Ir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2019 dwar il-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1052/2013 u (UE) 2016/1624, ĠU L 295, 14.11.2019, p. 1.
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F'Novembru 2019, l-Aġenzija kienet imsaħħa b'mandat ġdid kif ukoll il-mezzi u s-
setgħat tagħha stess biex tipproteġi l-fruntieri esterni, twettaq ritorni b'mod aktar effettiv
u tikkoopera ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE[11]. Iċ-ċentru ta' din l-aġenzija msaħħa se tkun
korp permanenti ta' 10 000 gwardja tal-fruntiera b'setgħat eżekuttivi biex jappoġġaw l-
Istati Membri fi kwalunkwe ħin. Se jkollha wkoll mandat aktar b'saħħtu dwar ir-ritorni
u se tikkoopera aktar mill-qrib ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE, inklużi dawk lil hinn mill-
viċinat immedjat tal-UE. Il-korp permanenti tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-
Kosta se jkun kompletament operattiv fl-2021, u se jilħaq il-kapaċità sħiħa tiegħu ta'
10 000 gwardja tal-fruntiera sal-2024.
B. Żviluppi fil-ġestjoni mill-UE tal-fruntieri esterni tagħha
Il-pass tal-bidla sar aktar mgħaġġel minħabba l-fatalitajiet fuq skala kbira fil-
Mediterran f'dawn l-aħħar snin flimkien ma' influss enormi ta' rifuġjati u migranti minn
Settembru 2015 'il hawn.
Qabel ma faqqgħet il-kriżi tar-rifuġjati, tliet pajjiżi biss kienu ddeċidew li jibnu reċinti
mal-fruntieri esterni tagħhom biex jimpedixxu lill-migranti u lir-rifuġjati milli jilħqu t-
territorji tagħhom: Spanja (fejn ix-xogħlijiet tal-bini tlestew fl-2005 u ġew estiżi fl-2009),
il-Greċja (li tlestew fl-2012) u l-Bulgarija (b'reazzjoni għall-Greċja, li tlestew fl-2014).
Għall-kuntrarju tal-Artikolu 14(2) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li jistipola li ''id-
dħul jista' jiġi miċħud biss b'deċiżjoni sostanzjata li tagħti r-raġunijiet preċiżi għaċ-
ċaħda'', numru dejjem akbar ta' Stati Membri bdew gradwalment jibnu l-ħitan u r-
reċinti mal-fruntieri bil-għan li jimpedixxu b'mod indiskriminat lill-migranti u lill-persuni
li jfittxu ażil milli jidħlu fit-territorji nazzjonali tagħhom. Barra minn hekk, mingħajr regoli
tal-UE espliċiti dwar il-bini ta' reċinti fil-fruntieri esterni ta' Schengen, l-Istati Membri
tellgħu wkoll barrieri ma' pajjiżi terzi (partikolarment mal-Marokk u mar-Russja), inklużi
kandidati fil-fażi ta' qabel l-adeżjoni (ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq, is-Serbja
u t-Turkija) u pajjiż wieħed tal-UE kandidat tax-Schengen, jiġifieri l-Kroazja. Inbnew
reċinti wkoll fi ħdan iż-żona Schengen, bħar-reċint bejn l-Awstrija u s-Slovenja, filwaqt
li l-prattiki Spanjoli f'Melilla waqgħu taħt l-iskrutinju tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem fi Strasburgu.
1. Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)
F'Settembru 2018, ġiet stabbilita s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta'
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS).
L-għan ta' din is-sistema ta' informazzjoni ċentralizzata huwa li tiġbor informazzjoni
dwar ċittadini mhux tal-UE li ma jeħtiġux viża biex jidħlu fiż-żona Schengen, u li
tidentifika kwalunkwe riskju potenzjali ta' sigurtà jew ta' migrazzjoni irregolari. Il-bażi
tad-data se twettaq kontrolli fuq vjaġġaturi eżenti mill-viża u tiċħadilhom awtorizzazzjoni
għall-ivvjaġġar jekk jitqiesu li jippreżentaw riskju. Il-bażi tad-data se tkun simili għal
sistemi diġà fis-seħħ, pereżempju fl-Istati Uniti (ESTA), il-Kanada u l-Awstralja, fost
oħrajn.
Il-vantaġġi tal-ETIAS jinkludu dewmien imnaqqas fil-fruntieri, sigurtà interna mtejba,
prevenzjoni aħjar tal-immigrazzjoni illegali, u inqas riskji għas-saħħa pubblika.

[11]Ir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2019 dwar il-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta.
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Għalkemm is-sistema se twettaq kontrolli minn qabel, id-deċiżjoni finali dwar jekk
għandux jingħata jew jiġi miċħud id-dħul, anki f'każijiet fejn il-persuna għandha
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar valida, se tittieħed mill-gwardji nazzjonali tal-fruntiera li
jkunu qed iwettqu l-kontrolli tal-fruntieri, filwaqt li jaġixxu skont ir-regoli tal-Kodiċi tal-
Fruntieri ta' Schengen. L-ETIAS għandha tliet funzjonijiet ewlenin:
— il-verifika tal-informazzjoni mressqa online minn ċittadini ta' pajjiżi terzi eżentati

mill-viża qabel il-vjaġġ tagħhom lejn l-UE;

— l-ipproċessar ta' applikazzjonijiet permezz ta' verifika ma' sistemi ta' informazzjoni
oħra (bħas-SIS, il-VIS, il-bażi tad-data tal-Europol, il-bażi tad-data tal-Interpol, l-
EES u l-Eurodac, is-Sistema Ewropea għat-Tqabbil ta' Data Dattiloskopika ta'
Persuni li Jfittxu l-Ażil li tippermetti tqabbil ta' settijiet tad-data tal-marki tas-swaba);

— il-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet għall-ivvjaġġar f'każijiet fejn ma jiġu identifikati l-ebda
hits jew elementi li jeħtieġu analiżi ulterjuri.

L-awtorizzazzjonijiet għall-ivvjaġġar għandhom jinkisbu fi ftit ħin. F'Ġunju 2017, il-
Kunsill kien iddeċieda li jaqsam il-proposta f'żewġ atti legali distinti[12], minħabba li l-bażi
ġuridika (Schengen) tal-proposta ma kinitx tista' tkopri emendi għar-Regolament tal-
Europol. L-ETIAS se tiġi żviluppata mill-aġenzija eu-LISA, u se ssir operattiva fl-2021.
2. l-eu-LISA
Stabbilita fl-2011, l-eu-LISA hija responsabbli għall-ġestjoni operattiva ta' tliet sistemi
ta' informazzjoni ċentralizzati tal-UE: is-SIS, il-VIS u l-Eurodac[13]. Ir-rwol tagħha
huwa li timplimenta l-arkitettura l-ġdida tal-IT fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet
interni. F'Novembru 2019, il-mandat tal-eu-LISA ġie rivedut u l-kapaċità tal-aġenzija li
tikkontribwixxi għall-ġestjoni tal-fruntieri, il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u l-ġestjoni
tal-migrazzjoni fl-UE ġiet żviluppata aktar.
3. Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri
L-UE qed tiżviluppa sistemi ċentralizzati tal-IT fuq skala kbira (SIS, VIS, Eurodac,
EES u ETIAS) għall-ġbir, l-ipproċessar u l-qsim ta' informazzjoni li hija vitali għall-
kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà, u għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni u l-migrazzjoni.
Dawn is-sistemi ta' informazzjoni ilhom interoperabbli fil-livell tal-UE mill-2019, jiġifieri
huma kapaċi jiskambjaw u jaqsmu d-data sabiex l-awtoritajiet ikollhom l-informazzjoni
kollha li jeħtieġu, kull meta u kull fejn ikunu jeħtiġuha. L-interoperabbiltà tfisser il-
kapaċità tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika li jikkondividu l-informazzjoni u l-
għarfien, sabiex jiġu evitati lakuni ta' informazzjoni kkawżati mill-kumplessità u l-
frammentazzjoni ta' dawn is-sistemi[14].

[12]Ir-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema
Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE)
Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226, ĠU L 236, 19.9.2018, p. 1, u r-Regolament (UE) 2018/1241
tat-12 ta' Settembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/794 bl-għan li tiġi stabbilita Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u
ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS), ĠU L 236 19.9.2018, p. 72:
[13]Ir-Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li
jemenda r-Regolament (KE) 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) 1077/2011, ĠU
L 295, 21.11.2018, p. 99.
[14]Ir-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi qafas għall-
interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-fruntieri u l-viża u li jemenda r-Regolamenti (KE)
Nru 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 u (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1726&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1578495562826&uri=CELEX:32019R0817
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Iż-żewġ regolamenti fis-seħħ jippermettu lis-sistemi jikkomplementaw lil xulxin, jgħinu
fil-faċilitazzjoni tal-identifikazzjoni korretta tal-persuni u jikkontribwixxu għall-ġlieda
kontra l-frodi tal-identità. Dawn ma jimmodifikawx id-drittijiet ta' aċċess kif stabbilit fil-
bażi ġuridika għal kull sistema ta' informazzjoni Ewropea, iżda jistabbilixxu:
— portal Ewropew tat-tfittxija, li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jfittxu f'diversi

sistemi ta' informazzjoni simultanjament, bl-użu ta' data kemm bijografika kif ukoll
bijometrika;

— servizz kondiviż ta' tqabbil bijometriku, li jippermetti t-tiftix u t-tqabbil ta' data
bijometrika (marki tas-swaba' u immaġni tal-wiċċ) minn diversi sistemi;

— repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar l-identità, li jinkludi data bijografika u
bijometrika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi attwalment maħżun fid-diversi sistemi ta'
informazzjoni tal-UE;

— detettur ta' identitajiet multipli, li jivverifika jekk id-data ta' identità bijografika
li tinsab fit-tfittxija teżistix f'sistemi oħra, biex tkun possibbli d-detezzjoni ta'
identitajiet multipli marbuta mal-istess sett ta' data bijometrika.

4. Il-pandemija tal-COVID-19 tal-2020
Ir-restrizzjonijiet fuq il-movimenti internazzjonali u intra-UE tal-persuni saru wieħed
mill-aktar risponsi ta' politika viżibbli għall-pandemija tal-coronavirus mill-bidu ta'
Marzu 2020 'il quddiem. Diversi Stati Membri tal-UE għalqu t-trasport internazzjonali tal-
passiġġieri, imbagħad segwew dan b'restrizzjonijiet addizzjonali tal-UE fuq l-ivvjaġġar
internazzjonali li jinvolvu l-għeluq parzjali tal-fruntieri esterni tal-UE u r-restrizzjoni tad-
dħul fl-UE minn pajjiżi terzi[15] kif ukoll restrizzjonjiet fuq il-moviment ta' persuni ġewwa
l-UE[16].
5. Il-kriżi tal-Ukraina
Wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja fi Frar 2022, aktar minn 3.4 miljun persuna diġà
ġew imġiegħla jfittxu rifuġju, l-aktar f'pajjiżi ġirien. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tagħti
protezzjoni temporanja fl-UE kollha lil persuni li jaslu mill-Ukrajna. Id-Direttiva tal-UE
dwar il-Protezzjoni Temporanja[17] tippermetti lill-Istati Membri tal-UE jaġixxu malajr
biex joffru protezzjoni u drittijiet lill-persuni li jeħtieġu protezzjoni immedjata.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fil-passat, il-Parlament kellu reazzjonijiet imħallta għall-iżvilupp tal-politika dwar
il-ġestjoni tal-fruntieri esterni. Huwa appoġġa b'mod ġenerali r-rwol organizzattiv
imtejjeb tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta/Frontex (EBCGA/
Frontex) kif ukoll tal-aġenziji l-oħra rilevanti tal-Unjoni, u spiss appella biex dan ir-
rwol tagħhom ikompli jissaħħaħ waqt li l-UE qed titqabad mal-kriżi tal-migrazzjoni

u tal-Kunsill u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2004/512/KE u 2008/663/JHA, ĠU L 135, 22.5.2019, p. 27, u r-Regolament (UE)
Nru 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi qafas għall-interoperabbiltà bejn is-
sistemi ta' informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, tal-ażil u tal-migrazzjoni u li jemenda r-
Regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 u (UE) 2019/816, ĠU L 135, 22.5.2019, p. 85.
[15]Ara d-"Dikjarazzjoni konġunta tal-Membri tal-Kunsill Ewropew", Brussell, 26 ta' Marzu 2020.
[16]Tell Cremades, M., Studies with a ‘Covid 19 angle’ (Studji mill-"angolu tal-Covid 19"), Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni
tal-Parlament Ewropew, Dipartiment Tematiku għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali, Parlament Ewropew, Ġunju
2021.
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fil-Mediterran. 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 kienet aktar kawta. Ir-reazzjoni tiegħu għall-proposta tal-
Kummissjoni tal-2013 kienet li jesprimi dubji dwar l-akkumulazzjoni teknoloġika kbira
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. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 rigward 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". Huwa segwa din b'mistoqsija orali lill-Kummissjoni
u lill-Kunsill f'Settembru 2015, li biha 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 tal-Unjoni Ewropea ta' April 2014 dwar id-Direttiva dwar
iż-Żamma ta' Data (ara 4.2.8). Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-rapport annwali dwar
il-funzjonament taż-żona Schengen[18], il-Parlament stieden lill-Istati Membri, inklużi
dawk mingħajr fruntieri esterni fuq l-art, jiżguraw livell għoli ta' kontroll fil-fruntieri esterni
tagħhom billi jallokaw biżżejjed riżorsi permezz ta' persunal, tagħmir u għarfien espert,
filwaqt li jistabbilixxu l-kmand u l-kontroll meħtieġa għall-qsim sikur, ordnat u fluwidu
tal-fruntieri.
Il-Parlament insista wkoll fuq il-ħtieġa li jittieħdu l-azzjoni kollha f'dan il-qasam biex
jitqiesu l-fruntieri tal-UE, l-acquis tal-ażil kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE. Għaldaqstant il-Parlament ilu għal xi żmien jappella għal proċeduri affidabbli u ġusti
u għal approċċ olistiku għall-migrazzjoni fil-livell tal-UE[19]. Hija għandha rwol attiv fil-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen u l-konformità miegħu. Il-Grupp
ta' Ħidma dwar l-Iskrutinju ta' Schengen tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja
u l-Intern tal-Parlament jikkollabora mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Kunsill fl-istadji
rilevanti tal-proċess ta' evalwazzjoni u monitoraġġ, bħar-rapport ta' evalwazzjoni finali,
ir-rakkomandazzjonijiet adottati u l-pjan ta' azzjoni.
Rigward il-pandemija tal-COVID-19, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni
f'Ġunju 2020 dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19
li fiha jiddeplora l-fatt li l-Parlament ma kienx infurmat. Huwa fakkar li kwalunkwe
restrizzjoni temporanja fuq l-ivvjaġġar li tapplika għall-ivvjaġġar mhux essenzjali kollu
minn pajjiżi terzi lejn iż-żona Schengen jew kwalunkwe deċiżjoni dwar iċ-ċaħda tad-dħul
fil-fruntieri esterni jeħtieġ li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Fruntieri
ta' Schengen[20]. Studju kkummissjonat mill-Parlament enfasizza li r-restrizzjonijiet
introdotti b'reazzjoni għall-pandemija kienu soġġetti għal bidliet rapidi u li jevolvu ħafna,
li wasslu għal inċertezza legali profonda għall-individwi u riperkussjonijiet negattivi

[18]Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-30 ta' Mejju 2018 dwar ir-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-żona
Schengen, ĠU C 76, 9.3.2020, p. 106.s
[19]Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' April 2016dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-
UE għall-migrazzjoni, ĠU C 58, 15.2.2018, p. 9.
[20]Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-
COVID-19, ĠU C 362, 8.9.2021, p. 77.
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għad-drittijiet u l-libertajiet tal-UE[21]. Studju reċenti ieħor jindika l-użu estensiv tat-
teknoloġiji ta' IA bijometriċi mill-Istati Membri għall-finijiet ta' sorveljanza fuq skala kbira
tal-migranti[22].
F'riżoluzzjoni tal-1 ta' Marzu 2022, il-Parlament laqa' pożittivament l-attivazzjoni tad-
Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja għall-ewwel darba minn mindu daħlet fis-seħħ
fl-2001[23]. Fid-9 ta' Marzu 2022, il-Membri tal-PE stiednu lill-UE tintroduċi sistema ta'
migrazzjoni xierqa li taqsam ir-responsabbiltà għar-rifuġjati.

Udo Bux / Mariusz Maciejewski
06/2022

[21]Carrera S., Chun Luk, N., In the Name of COVID-19: An Assessment of Schengen Internal Border Controls and Travel
Restrictions in the EU, (F'isem il-COVID: Valutazzjoni tal-Kontrolli fil-Fruntieri Interni taż-żona Schengen u Restrizzjonijiet tal-
Ivvjaġġar fl-UE), Parlament Ewropew - Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Parlament Ewropew - Dipartiment Tematiku
għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali, Settembru 2020.
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