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Daniel Dalton
Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta' Stati Membri fil-pussess ta' informazzjoni dwar 
kundanni ta' ċittadini ta' pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta' informazzjoni dwar l-
identità ta' ċittadini ta' pajjiż terz li 
kontrihom ikunu nħarġu deċiżjonijiet finali 
tal-qrati kriminali fl-Istati Membri għall-
fini ta' identifikazzjoni tal-Istat(i) 
Membru/i li fih/om ikunu ngħataw tali 
deċiżjonijiet.

Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta' informazzjoni dwar l-
identità ta' ċittadini ta' pajjiż terz li 
kontrihom ikunu nħarġu deċiżjonijiet finali 
tal-qrati kriminali fl-Istati Membri għall-
fini ta' identifikazzjoni tal-Istat(i) 
Membru/i li fih/om ikunu ngħataw tali 
deċiżjonijiet. Id-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament ma japplikawx għal 
ċittadini tal-Unjoni li għandhom ukoll in-
nazzjonalità ta' pajjiż terz u li kienu 
soġġetti għal kundanni fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament, wara n-negozjati interistituzzjonali, jimponi trattament differenzjat bejn 
iċ-ċittadini li għandhom biss in-nazzjonalità ta' Stat Membru u dawk li għandhom ukoll in-
nazzjonalità ta' pajjiż terz. Matul in-negozjati ma tressqet l-ebda evidenza sostanzjali li 
tiġġustifika dan it-trattament differenzjat, u għalhekk jista' faċilment jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni skont id-dritt tal-UE u dik internazzjonali. Din hija r-raġuni għaliex din id-
distinzjoni għandha titħassar mir-Regolament. Din l-emenda għandha l-għan li tiftaħ id-
dibattitu dwar dan is-suġġett u tirrikonoxxi li din il-kwistjoni għandha tiġi riflessa fit-test 
kollu.
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(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Regoli speċifiċi għall-immaġnijiet tal-wiċċ
1. L-immaġnijiet tal-wiċċ kif 
imsemmija fl-Artikolu 5(2) għandhom 
jintużaw biss biex jikkonfermaw l-identità 
ta' ċittadin ta' pajjiż terz li jkun ġie 
identifikat b’konsegwenza ta' tiftixa 
alfanumerika jew tiftixa bl-użu tal-marki 
tas-swaba’.
2. Hekk kif ikun teknikament 
possibbli, l-immaġnijiet tal-wiċċ jistgħu 
jintużaw ukoll għall-identifikazzjoni ta' 
ċittadin ta' pajjiż terz abbażi ta' dan l-
identifikatur bijometriku. Qabel ma din il-
funzjonalità tiġi implimentata fis-sistema 
ECRIS-TCN, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar id-disponibbiltà 
u t-tlestija tat-teknoloġija meħtieġa, li 
dwaru għandu jiġi kkonsultat il-
Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa kważi l-ebda Stat Membru ma għandu sistema ta' immaġnijiet tal-wiċċ li tiffunzjona 
sew u li tista' tiġi rikonoxxuta u mqabbla b'mod diġitali. Għalhekk huwa prematur li din is-
sistema tiġi introdotta fl-ECRIS-TCN. Dan jgħodd aktar u aktar peress li anke t-tqabbil ta' 
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marki tas-swaba' għadu ma jiffunzjonax b'mod affidabbli. Din l-emenda għandha l-għan li 
tiftaħ id-dibattitu dwar l-inklużjoni tal-immaġnijiet tal-wiċċ minħabba kunsiderazzjonijiet ta' 
privatezza, protezzjoni tad-data u fattibbiltà teknika, li għandhom jiġu riflessi fit-test kollu.
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta fi Stat Membru tintalab 
informazzjoni ta' rekords kriminali dwar 
ċittadin ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' 
proċedimenti kriminali kontra dak iċ-
ċittadin ta' pajjiż terz jew għal kull fini 
oħra li mhuwiex dak ta' proċedimenti 
kriminali f’konformità mal-liġi nazzjonali 
tiegħu, l-awtorità ċentrali ta' dak l-Istat 
Membru għandha tuża s-sistema ECRIS-
TCN biex tidentifika l-Istat(i) Membru/i 
fil-pussess ta' informazzjoni ta' rekords 
kriminali dwar dak iċ-ċittadini ta' pajjiż 
terz sabiex tikseb informazzjoni dwar 
kundanni preċedenti permezz tal-ECRIS.

1. L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati 
Membri għandhom jużaw is-sistema 
ECRIS-TCN biex jidentifikaw l-Istat(i) 
Membru/i li jkollu/hom informazzjoni ta' 
rekords kriminali dwar ċittadin ta' pajjiż 
terz, sabiex jiksbu informazzjoni dwar 
kundanni preċedenti permezz tal-ECRIS, 
meta l-informazzjoni ta' rekords kriminali 
ta' dik il-persuna tintalab fl-Istat Membru 
kkonċernat għall-finijiet ta' proċedimenti 
kriminali kontra dik il-persuna jew għal 
kwalunkwe wieħed mill-finijiet li ġejjin, 
jekk dan ikun previst skont u f'konformità 
mad-dritt nazzjonali: - verifika tar-rekord 
kriminali tal-persuna nfisha fuq talba 
tagħha; - approvazzjonijiet tas-sigurtà;- 
ksib ta' liċenzja jew permess;- 
evalwazzjoni tal-impjieg;- evalwazzjoni 
għal attivitajiet volontarji li jinvolvu 
kuntatti diretti u regolari ma' tfal jew 
persuni vulnerabbli; - proċeduri tal-viża, 
proċeduri biex tinkiseb ċittadinanza u 
proċeduri tal-migrazzjoni, inklużi 
proċeduri tal-ażil; u -verifiki rigward 
kuntratti pubbliċi u eżamijiet pubbliċi. 
Madankollu, f'każijiet speċifiċi, għajr 
dawk fejn ċittadin ta' pajjiż terz jitlob lill-
awtorità ċentrali ta' Stat Membru 
informazzjoni ta' rekords kriminali tiegħu 
stess, jew fejn it-talba issir sabiex tinkiseb 
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informazzjoni ta' rekord kriminali bl-
applikazzjoni tal-Artikolu 10(2) tad-
Direttiva 2011/93/UE, l-awtorità li qed 
titlob informazzjoni ta' rekords kriminali 
tista' tiddeċiedi li l-użu tas-sistema 
ECRIS-TCN ma jkunx adegwat.
1a. L-Istat Membru ma jistax juża s-
sistema ECRIS-TCN għal kwalunkwe fini 
ieħor għajr dawk stabbiliti fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tas-sistema ECRIS-TCN għandu jkun ristrett għall-identifikazzjoni ta' Stati Membri li 
jkollhom informazzjoni ta' rekords kriminali u l-użi elenkati fl-Artikolu 7(1). Għalhekk, din l-
emenda għandha l-għan li tħassar il-paragrafu 1a tal-Artikolu 7 tat-test li jirriżulta min-
negozjati interistituzzjonali u żżomm, għalhekk, il-bqija tat-test miftiehem riprodott hawnhekk.


