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Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu 

l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta huma 

responsabbli għal firxa kbira ta' kompiti, li 

jinkludu iżda mhumiex limitati għas-

sikurezza marittima, is-sigurtà, it-tiftix u s-

salvataġġ, il-kontroll fil-fruntieri, il-

kontroll tas-sajd, il-kontroll doganali, l-

infurzar tal-liġi ġenerali u l-ħarsien tal-

ambjent. Għaldaqstant, l-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-

Kosta, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll 

tas-Sajd u l-Aġenzija Ewropea għas-

Sigurtà Marittima għandhom isaħħu l-

koperazzjoni tagħhom kemm bejniethom u 

kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali li 

jwettqu l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

biex iżidu l-għarfien fuq il-qagħda 

marittima u biex jappoġġjaw azzjoni 

koerenti u kosteffikaċi. 

(1) L-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu 

l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta huma 

responsabbli għal firxa kbira ta' kompiti, li 

jinkludu iżda mhumiex limitati għas-

sikurezza marittima, is-sigurtà, it-tiftix u s-

salvataġġ, il-kontroll fil-fruntieri, il-

kontroll tas-sajd, il-kontroll doganali, l-

infurzar tal-liġi ġenerali u l-ħarsien tal-

ambjent. Għaldaqstant, l-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-

Kosta, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll 

tas-Sajd u l-Aġenzija Ewropea għas-

Sigurtà Marittima għandhom isaħħu l-

koperazzjoni tagħhom kemm bejniethom 

kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali li 

jwettqu l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

biex jikkumbattu l-immigrazzjoni illegali 

u biex iżidu l-għarfien fuq il-qagħda 

marittima kif ukoll biex jappoġġjaw 

azzjoni koerenti u kosteffikaċi. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u 

l-awtoritajiet nazzjonali involuti trid tkun 

immonitorjata u ssorveljata mill-Istati 

Membri li huma affettwati direttament. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

– 

– 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F'koperazzjoni mal-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-

Kosta u mal-Aġenzija Ewropea għall-

Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija għandha 

tappoġġa lill-awtoritajiet nazzjonali biex 

iwettqu l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni, u 

meta xieraq, fil-livell internazzjonali billi: 

1. F'koperazzjoni mal-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-

Kosta u mal-Aġenzija Ewropea għall-

Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija għandha 

tappoġġa lill-awtoritajiet nazzjonali biex 

iwettqu l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

u miżuri xierqa kontra l-immigrazzjoni 

illegali fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-

Unjoni, u meta xieraq, fil-livell 

internazzjonali billi: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Ġustifikazzjoni 

- 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

– 

– 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jinqasmu l-kapaċijiet, fosthom l-

ippjanar u l-implimentazzjoni ta' 

operazzjonijiet li jaqdu aktar minn għan 

wieħed u l-qsim tal-assi u kapaċijiet oħrajn 

fost is-setturi u bejn il-fruntieri. 

(d) jinqasmu l-kapaċijiet, fosthom l-

ippjanar u l-implimentazzjoni ta' 

operazzjonijiet li jaqdu aktar minn għan 

wieħed u l-qsim tal-assi u kapaċijiet oħrajn 

fost is-setturi u bejn il-fruntieri taħt is-

superviżjoni stretta tal-Istati Membri 

kkonċernati u bl-għanijiet ewlenin li jiġi 

evitat il-qsim illegali tal-fruntieri 

marittimi esterni tal-UE minn dgħajjes li 

jġorru immigranti illegali u li jiġu 

miġġielda l-infiltrazzjonijiet terroristiċi; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi aħjar l-għanijiet ewlenin tal-kooperazzjoni, li għandhom 

ikunu l-iżgurar tal-invjolabilità tal-fruntieri esterni marittimi tal-UE u l-waqfien tal-immigrazzjoni 

illegali. L-emenda għandha wkoll l-għan li tfakkar li l-Istati Membri kkonċernati mill-operazzjonijiet tal-

Aġenzija l-"ġdida" Frontex għandhom ikunu kapaċi jikkontrollaw b'mod effettiv l-iżvolġiment tajjeb 

tagħhom u l-osservazzjoni stretta tal-għanijiet stabbiliti fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u t-

terroriżmu. 

 


