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Proposta għal Regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Madankollu, l-esperjenza wriet li 

ċertu theddid serju għall-politika pubblika 

jew għas-sigurtà interna, bħal theddidiet 

terroristiċi transfruntier jew każijiet 

speċifiċi ta' movimenti sekondarji ta' 

migranti irregolari fl-Unjoni li 

jiġġustifikaw r-riintroduzzjoni tal-

kontrolli fil-fruntieri, jistgħu jippersistu 

sew aktar mill-perjodi msemmija hawn 

fuq. Għalhekk huwa meħtieġ u ġġustifikat 

li l-limiti ta' żmien applikabbli għar-

riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq 

il-fruntieri jkun aġġustati għall-ħtiġijiet 

attwali, filwaqt li jiġi żgurat li din il-miżura 

ma tiġix abbużata u tibqa' eċċezzjoni, li 

għandha tintuża biss meta ma jkun baqa' 

xejn aktar xi jsir. Għal dan l-għan, l-

iskadenza ġenerali applikabbli skont l-

Artikolu 25 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' 

Schengen jenħtieġ li tkun estiża għal sena. 

(4) Madankollu, l-esperjenza wriet li 

ċertu theddid serju għall-politika pubblika 

jew għas-sigurtà interna jistgħu jippersistu 

sew aktar mill-perjodi msemmija hawn 

fuq. Għalhekk huwa meħtieġ u ġġustifikat 

li l-limiti ta' żmien applikabbli għar-

riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq 

il-fruntieri jkun aġġustati għall-ħtiġijiet 

attwali, filwaqt li jiġi żgurat li din il-miżura 

ma tiġix abbużata u tibqa' eċċezzjoni, li 

għandha tintuża biss meta ma jkun baqa' 

xejn aktar xi jsir. Għal dan l-għan, l-

iskadenza ġenerali applikabbli skont l-

Artikolu 25 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' 

Schengen jenħtieġ li tkun estiża għal sena. 
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Proposta għal Regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Ir-referenza għall-Artikolu 29 fl-

Artikolu 25(4) għandha tiġi emendata bil-

ħsieb li tiċċara r-relazzjoni bejn il-perjodi 

ta' żmien applikabbli skont l-Artikolu 29 u 

l-Artikolu 25 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' 

Schengen. 

(9) Ir-referenza għall-Artikolu 29 fl-

Artikolu 25(4) għandha tiġi emendata bil-

ħsieb li tiċċara r-relazzjoni bejn il-perjodi 

ta' żmien applikabbli skont l-Artikolu 29 u 

l-Artikoli 25, 27 u 27a tal-Kodiċi tal-

Fruntieri ta' Schengen. 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 25 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn, f'żona mingħajr kontrolli fuq 

il-fruntieri interni jkun hemm theddida 

serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà 

interna fi Stat Membru, dak l-Istat 

Membru jista' eċċezzjonalment jerġa' 

jintroduċi l-kontrolli fuq il-fruntieri fil-

partijiet kollha tal-fruntieri interni tiegħu 

jew f'partijiet speċifiċi tagħhom għal 

perjodu limitat ta' mhux aktar minn 

30 jum jew għall-perijodu prevedibbli tat-

theddida serja jekk il-perijodu jaqbeż it-

30 jum, iżda ma jaqbiżx is-sitt xhur. L-

iskop u t-tul ta' żmien tar-riintroduzzjoni 

tal-kontrolli fuq il-fruntieri interni 

m'għandux jaqbeż dak li hu strettament 

neċessarju b'risposta għat-theddida serja. 

1. Fejn, f'żona mingħajr kontrolli fuq 

il-fruntieri interni, Stat Membru 

jistabbilixxi li jkun hemm theddida serja 

għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà 

interna tat-territorju tiegħu, dak l-Istat 

Membru jista' eċċezzjonalment jerġa' 

jintroduċi l-kontrolli fuq il-fruntieri fil-

partijiet kollha tal-fruntieri interni tiegħu 

jew f'partijiet speċifiċi tagħhom. L-iskop u 

t-tul ta' żmien tar-riintroduzzjoni tal-

kontrolli fuq il-fruntieri interni m'għandux 

jaqbeż dak li huwa strettament neċessarju 

b'risposta għat-theddida serja. 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 25 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kontrolli fuq il-fruntieri interni 

għandhom jiġu introdotti mill-ġdid biss 

bħala l-aħħar soluzzjoni, u f'konformità 

mal-Artikoli 27, 27a, 28 u 29. Il-kriterji 

msemmija, rispettivament, fl-Artikoli 26 u 

30, għandhom jiġu kkunsidrati f'kull każ 

fejn tiġi kkunsidrata deċiżjoni dwar r-

riintroduzzjoni tal-kontrolli fuq il-fruntieri 

interni skont l-Artikolu 27, 27a, 28 jew 29 

rispettivament. 

2. Il-kontrolli fuq il-fruntieri interni 

għandhom jiġu introdotti mill-ġdid biss 

bħala l-aħħar soluzzjoni, u f'konformità 

mal-Artikoli 27 u 28. Il-kriterji msemmija 

fl-Artikolu 26 għandhom jiġu kkunsidrati 

f'kull każ fejn tiġi kkunsidrata deċiżjoni 

dwar r-riintroduzzjoni tal-kontrolli fuq il-

fruntieri interni skont l-Artikolu 27. 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 25 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Jekk it-theddida serja għall-ordni 

pubbliku jew għas-sigurtà interna fl-Istat 

Membru konċernat tippersisti lil hinn 

mill-perjodu previst fil-paragrafu 1 ta' 

dan l-Artikolu, dak l-Istat Membru jista' 

jestendi l-kontrolli fuq il-fruntiera mal-

fruntieri interni tiegħu, filwaqt li 

jikkunsidra l-kriterji msemmija fl-

Artikolu 26 u f'konformità mal-

Artikolu 27, għall-istess raġunijiet bħal 

dawk imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu u, filwaqt li jikkunsidra kull 

element ġdid, għal perjodi li jistgħu 

jiġġeddu li jikkorrispondi għad-durata 

prevedibbli tat-theddida serja u mhux 

għal aktar minn sitt xhur. 

imħassar 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 25 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-perjodu totali li matulu jiġu 

introdotti mill-ġdid il-kontrolli fuq il-

fruntieri interni, inkluż kwalunkwe 

estensjoni skont il-paragrafu 3 ta' dan l-

Artikolu, m'għandux jaqbeż is-sena. 

4. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 28, il-perjodu totali li matulu jiġu 

introdotti mill-ġdid il-kontrolli fuq il-

fruntieri interni, għall-istess raġunijiet 

inkluża kwalunkwe estensjoni, m'għandux 

jaqbeż is-sena.  

Fejn hemm ċirkostanzi eċċezzjonali bħal 

dawk imsemmija fl-Artikolu 27a, dak il-

perjodu totali jista' jiġi estiż għal żmien 

massimu ta' sentejn b'konformità ma' dak 

l-Artikolu. 

 

Fejn hemm ċirkostanzi eċċezzjonali bħal 

dawk imsemmija fl-Artikolu 29, il-perjodu 

totali jista' jiġi estiż bi żmien massimu ta' 

sentejn b'konformità mal-paragrafu 1 ta' 

dak l-Artikolu. 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Dan l-Artikolu huwa mingħajr 

preġudizzju għal miżuri li jistgħu jiġu 

adottati f'konformità mal-Artikolu 29 

f'każ ta' ċirkostanzi eċċezzjonali fejn il-

funzjonament ġenerali taż-żona mingħajr 

kontrolli fil-fruntieri interni jkun f'riskju.  

 Il-perijodu totali li matulu jiġi riintrodott 

il-kontroll fil-fruntieri fuq il-fruntieri 

interni skont dan l-Artikolu ma għandux 

jiġi mtawwal jew ikkombinat ma' miżuri 

adottati skont l-Artikolu 29.  
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt -i (ġdid)Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 27 – titolu 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-i) it-titolu jinbidel b'dan li ġej: 

Proċedura għall-introduzzjoni mill-ġdid 
temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri 

interni skont l-Artikolu 25 

"Proċedura għar-riintroduzzjoni jew 

estensjoni temporanja tal-kontrolli fil-

fruntieri fuq il-fruntieri interni f'każijiet ta' 

avvenimenti prevedibbli"; 

Or. en 
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(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt -ia (ġdid)Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 27 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-ia) il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej: 

 "-1. Fejn, f'żona mingħajr kontrolli 

fuq il-fruntieri interni, Stat Membru 

jistabbilixxi li jkun hemm theddida serja 

għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà 

interna tat-territorju tiegħu, dak l-Istat 

Membru jista' eċċezzjonalment 

jirriintroduċi, u fejn meħtieġ iġedded, il-

kontrolli fil-fruntieri fil-partijiet kollha 

jew speċifiċi tal-fruntieri interni tiegħu 

għat-tul previst tat-theddida serja, iżda 

mhux aktar minn sitt xhur. 

1. Fejn Stat Membru jippjana l-

introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli fuq il-

fruntieri interni taħt l-Artikolu 25, huwa 

għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra 

u lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn 

erba' ġimgħat qabel l-introduzzjoni mill-

ġdid ippjanata, jew fi żmien perijodu iqsar 

fejn iċ-ċirkostanzi li jwasslu għall-bżonn 

tal-introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli fuq 

il-fruntieri interni jsiru magħrufa f'inqas 

minn erba' ġimgħat qabel l-introduzzjoni 

mill-ġdid ippjanata. Għal dak l-għan, l-

Istat Membru għandu jipprovdi l-

informazzjoni li ġejja:  

1. Fejn Stat Membru jippjana r-

riintroduzzjoni jew l-estensjoni ta' 

kontrolli fil-fruntieri interni, fl-ambitu tal-

kriterji stabbiliti fl-Artikolu 26, huwa 

għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra 

u lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn 

erba' ġimgħat qabel ir-riintroduzzjoni jew 

estensjoni ppjanata, jew fi żmien perijodu 

iqsar fejn iċ-ċirkostanzi li jwasslu għall-

bżonn tar-riintroduzzjoni ta' kontrolli fil-

fruntieri interni jsiru magħrufa f'inqas 

minn erba' ġimgħat qabel ir-

riintroduzzjoni ppjanata. Għal dak l-għan, 

l-Istat Membru għandu jipprovdi l-

informazzjoni li ġejja: 

(a) ir-raġunijiet għall-introduzzjoni 

mill-ġdid proposta, inkluż id-data relevanti 

(a) ir-raġunijiet għar-riintroduzzjoni 

jew estensjoni maħsuba, inkluż id-data 
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kollha li tagħti dettalji tal-avvenimenti li 

jikkostitwixxu theddida serja għall-ordni 

pubbliku tiegħu jew għas-sigurtà interna 

tiegħu;  

kollha rilevanti li tagħti dettalji tal-

avvenimenti li jikkostitwixxu theddida 

serja għall-ordni pubbliku tiegħu jew għas-

sigurtà interna tiegħu, kif ukoll ir-

raġunijiet għaliex l-Istat Membru 

kkonċernat qies jew sab li l-miżuri 

alternattivi huma ineffettivi; 

(b) l-iskop tal-introduzzjoni mill-ġdid 

proposta, li jispeċifika f'liema parti jew 

partijiet tal-fruntieri interni ser jiġu 

introdotti mill-ġdid il-kontrolli fuq il-

fruntieri;  

(b) l-iskop tar-riintroduzzjoni jew l-

estensjoni proposta, li jispeċifika f'liema 

parti jew partijiet tal-fruntieri interni ser 

jiġu riintrodotti jew estiżi l-kontrolli fil-

fruntieri; 

(c) l-ismijiet tal-punti ta' qsim 

awtorizzati;  

(c) l-ismijiet tal-punti ta' qsim 

awtorizzati; 

(d) id-data u t-tul ta' żmien għall-

introduzzjoni mill-ġdid ippjanata;  

(d) id-data u t-tul ta' żmien għar-

riintroduzzjoni ppjanata; 

(e) fejn ikun il-każ, il-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-Istati Membri l-

oħra.  

(e) fejn xieraq, il-miżuri li għandhom 

jittieħdu mill-Istati Membri l-oħra kif 

miftiehem qabel ir-riintroduzzjoni jew l-

estensjoni temporanja tal-kontroll fil-

fruntieri fuq il-fruntieri interni 

kkonċernati. 

Tista' tiġi ppreżentata wkoll b'mod konġunt 

notifika taħt l-ewwel subpragrafu minn 

żewġ Stati Membri jew aktar.  

Tista' tiġi ppreżentata wkoll b'mod konġunt 

notifika taħt l-ewwel subpragrafu minn 

żewġ Stati Membri jew aktar.  

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 

titlob tagħrif addizzjonali mill-Istat 

Membru jew Stati Membri konċernati.  

Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 

titlob tagħrif addizzjonali mill-Istat(i) 

Membru/i kkonċernat(i), inkluż dwar il-

kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra 

affettwati b'mod dirett mir-riintroduzzjoni 

jew mill-estensjoni ppjanata tal-kontrolli 

fil-fruntieri fuq il-fruntieri interni kif 

ukoll informazzjoni addizzjonali meħtieġa 

sabiex tivvaluta jekk din hiex miżura tal-

aħħar istanza."; 

Or. en 
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Ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt i 

Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(aa) valutazzjoni tar-riskju li tivvaluta 

kemm hija mistennija li tippersisti t-

theddida identifikata u liema sezzjonijiet 

tal-fruntieri interni huma affettwati, li 

turi li l-estensjoni tal-kontroll fuq il-

fruntieri hija miżura tal-aħħar istanza u li 

tispjega kif il-kontroll fuq il-fruntieri se 

jgħinu fl-indirizzar tat-theddid identifikat. 

Meta l-kontroll fuq il-fruntieri diġà ġie 

riintrodott għal aktar minn sitt xhur, il-

valutazzjoni tar-riskju għandha tispjega 

wkoll kif r-riintroduzzjoni ta' kontrolli 

preċedenti kkontribwixxiet għal rimedju 

kontra t-theddida identifikata. 

imħassar 

Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi 

wkoll rapport dettaljat tal-koordinazzjoni 

li saret bejn l-Istat Membru kkonċernat u 

l-Istat Membru jew l-Istati Membri li 

jaqsam il-fruntieri magħhom fejn sar il-

kontroll tal-fruntieri. 

 

Il-Kummissjoni għandha tikkondividi l-

valutazzjoni tar-riskju mal-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 

tal-Kosta u ma' Europol, kif xieraq. 

 

Or. en 

 

 


