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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien 
ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
(riformulazzjoni)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0303),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 74 u 79(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C8-0184/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra tat-28 ta' Novembru 2018 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-Artikolu 104(3) tar-
Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A8-0040/2019),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda 
tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan 
it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti 
mingħajr tibdil sustanzjali;

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Iż-żieda qawwija fil-flussi 
migratorji mħalltin fl-2015 u l-2016 
poġġiet is-sistemi tal-ġestjoni tal-
migrazzjoni, l-asil u l-fruntieri taħt 
pressjoni u talbet rispons Ewropew 
ikkoordinat u effettiv.

(3) Iż-żieda qawwija fil-flussi 
migratorji mħalltin fl-2015 u l-2016 
poġġiet is-sistemi tal-ġestjoni tal-
migrazzjoni, l-asil u l-fruntieri taħt 
pressjoni, b'mod partikolari f'dawk l-Istati 
Membri li jinsabu fil-fruntieri esterni tal-
Unjoni, u dan wera l-limiti strutturali tal-
politika tal-Unjoni fil-qasam tal-
migrazzjoni u żvela l-ħtieġa għal rispons 
Ewropew ikkoordinat u effettiv.

(il-Premessa 2 issir il-Premessa 3)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-għan tal-politika tal-Unjoni fil-
qasam tal-migrazzjoni huwa li l-flussi 
irregolari u bla kontroll jiġu sostitwiti 
b'rotot sikuri u ġestiti tajjeb permezz ta' 
approċċ komprensiv li jindirizza l-aspetti 
kollha tal-migrazzjoni.

(2) Il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-
migrazzjoni u l-asil jenħtieġ li tistrieħ fuq 
approċċ globali komprensiv, ibbażat fuq 
il-prinċipji ta' solidarjetà u responsabbiltà 
bi qbil mal-Artikolu 80 tat-TFUE, li 
jindirizza l-aspetti kollha tal-
immigrazzjoni.

(il-Premessa 3 issir il-Premessa 2)

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rispett tal-istandards tad-drittijiet 
tal-bniedem jibqa' prinċipju fundamentali 
tal-Unjoni fl-indirizzar tal-kriżi tal-
migrazzjoni. L-Unjoni hija impenjata li 
tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali tal-migranti kollha, 
ikun x'ikun l-istatus ta' migrazzjoni 
tagħhom, f'konformità sħiħa mad-dritt 
internazzjonali.

(4) Ir-rispett tal-istandards tad-drittijiet 
tal-bniedem huwa prinċipju fundamentali 
tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-
migrazzjoni. L-Unjoni hija impenjata li 
tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali tal-migranti kollha, 
ikun x'ikun l-istatus ta' migrazzjoni 
tagħhom, f'konformità sħiħa mad-dritt 
internazzjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jħares id-drittijiet fundamentali u josserva 
l-prinċipji rikonoxxuti fid-Dikjarazzjoni 
Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u fl-
Artikoli 2 u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE) u riflessi fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn 'il quddiem, il-
"Karta"), kif ukoll fil-konvenzjonijiet 
internazzjonali rilevanti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom, 
l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni jenħtieġ li jirrispettaw bis-
sħiħ id-dinjità tal-bniedem, speċjalment 
tal-minorenni, in-nisa, l-anzjani u l-vittmi 
tat-traffikar tal-bnedmin. Kwalunkwe 
miżura li tittieħed fit-twettiq ta' 
dmirijiethom jenħtieġ li tkun 
proporzjonata għall-objettivi li tali miżura 
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tfittex li tikseb.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva tal-politiki tal-
Unjoni dwar l-immigrazzjoni fl-aspetti 
kollha tagħhom, jenħtieġ li jiġu segwiti 
djalogu konsistenti u kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi ewlenin ta' oriġini u ta' 
tranżitu għall-migranti u l-persuni li 
jfittxu asil. Kooperazzjoni bħal din 
jenħtieġ li tipprovdi ġestjoni aħjar tal-
immigrazzjoni, inklużi t-tluq u r-ritorn, 
tikkontribwixxi għall-istabilizzazzjoni tal-
flussi migratorji, tappoġġa l-kapaċità ta' 
ġbir u kondiviżjoni tal-informazzjoni, u 
tevita u tiġġieled l-iffaċilitar tal-
immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-
bnedmin, kif ukoll l-aċċess tal-persuni li 
jfittxu asil għal protezzjoni.

(5) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva tal-politiki tal-
Unjoni dwar l-immigrazzjoni fl-aspetti 
kollha tagħhom, jenħtieġ li jiġu segwiti 
djalogu u kooperazzjoni konsistenti. 
Kooperazzjoni bħal din jenħtieġ li 
tipprovdi ġestjoni aħjar tal-immigrazzjoni, 
inkluż it-tluq, is-sħubiji għall-mobbiltà, is-
sostituzzjoni tal-migrazzjoni irregolari 
b'rotot sikuri u legali, ritorni u 
riintegrazzjoni dinjitużi u effettivi, billi 
tiġi appoġġata l-kapaċità ta' ġbir u 
kondiviżjoni tal-informazzjoni, u tiġi 
pprevenuta u miġġielda l-faċilitazzjoni 
tad-dħul klandestin ta' bnedmin u tat-
traffikar tal-bnedmin, kif ukoll l-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fid-dawl tad-domanda dejjem 
tiżdied għal intelligence u informazzjoni 
biex jappoġġaw il-politika bbażata fuq l-
evidenza u r-risponsi operazzjonali, jeħtieġ 
li l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni jiżguraw li l-komprensjoni 
u l-għarfien tagħhom jikkontribwixxu bis-
sħiħ għat-twaqqif ta' stampa kompluta tas-
sitwazzjoni tal-pajjiżi terzi.

(6) Fid-dawl tad-domanda dejjem 
tiżdied għal informazzjoni biex tiġi 
appoġġata politika bbażata fuq l-evidenza 
u r-risponsi operazzjonali, huwa meħtieġ li 
l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni jiżguraw li l-komprensjoni 
u l-għarfien tagħhom jikkontribwixxu bis-
sħiħ għat-twaqqif ta' stampa kompluta tas-
sitwazzjoni tal-pajjiżi terzi.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iskjerament tal-Uffiċjali għall-
Komunikazzjoni dwar il-Migrazzjoni 
Ewropej attwali lejn il-pajjiżi ewlenin ta' 
oriġini u ta' tranżitu, kif mitlub mill-
konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-
Kapijiet ta' Stat u Gvernijiet fit-
23 ta' April 2015, kien l-ewwel pass biex 
itejjeb l-impenn mal-pajjiżi terzi dwar il-
kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni u 
biex iżid il-koordinazzjoni mal-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni 
skjerati mill-Istati Membri. Filwaqt li jibnu 
fuq din l-esperjenza, l-iskjerament fit-tul 
tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni mill-Kummissjoni lejn 
pajjiżi terzi jrid jiġi previst biex jappoġġa 
l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u 
jimmassimizza l-impatt tal-azzjoni tal-
Unjoni dwar il-migrazzjoni.

(7) L-iskjerament tal-Uffiċjali għall-
Komunikazzjoni dwar il-Migrazzjoni 
Ewropej attwali lejn il-pajjiżi terzi ewlenin 
ta' oriġini u ta' tranżitu, kif mitlub mill-
konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tal-
Kapijiet ta' Stat u Gvernijiet fit-
23 ta' April 2015, kien l-ewwel pass biex 
itejjeb l-impenn mal-pajjiżi terzi dwar il-
kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni u 
biex iżid il-koordinazzjoni mal-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni 
skjerati mill-Istati Membri. Filwaqt li jibnu 
fuq din l-esperjenza, l-iskjeramenti fit-tul 
tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni mill-Kummissjoni lejn 
pajjiżi terzi jridu jiġu previsti biex jiġi 
appoġġat l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u 
jiġi massimizzat l-impatt tal-azzjoni tal-
Unjoni dwar il-migrazzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-għan ta' dan ir-Regolament huwa 
li jiżgura koordinazzjoni aħjar u jottimizza 
l-użu tal-uffiċjali ta' kollegament skjerati 
lejn pajjiżi terzi mill-Istati Memrbi, il-
Kummissjoni u l-Aġenziji tal-UE sabiex 
iwieġbu b'mod iktar effettiv għall-
prijoritajiet tal-UE tal-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u l-
kriminalità transfruntiera relatata, bħall-
iffaċilitar tal-immigrazzjoni illegali u t-
traffikar tal-bnedmin, l-iffaċilitar tar-
ritorn, ir-riammissjoni u l-attivitajiet ta' 
riintegrazzjoni, il-kontribuzzjoni għal 
ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni tal-

(4) L-għan ta' dan ir-Regolament huwa 
li jiżgura koordinazzjoni aħjar u jiffaċilita 
l-użu tal-ħidma tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
meta jitqiesu d-diversi oqsma ta' għarfien 
espert tagħhom skjerati lejn pajjiżi terzi 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-
Aġenziji tal-UE sabiex iwieġbu b'mod iktar 
effettiv u f'konformità sħiħa mal-obbligi 
umanitarji u ta' drittijiet tal-bniedem 
għall-prijoritajiet tal-Unjoni tal-ġestjoni 
effettiva tal-migrazzjoni, il-prevenzjoni u 
l-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera, 
il-faċilitazzjoni tad-dħul klandestin tal-
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Unjoni, kif ukoll l-appoġġ tal-ġestjoni tal-
immigrazzjoni legali, inkluż fil-qasam tal-
protezzjoni internazzjonali, ir-
risistemazzjoni u l-miżuri ta' integrazzjoni 
ta' qabel it-tluq meħuda mill-Istati Membri 
u l-Unjoni.

migranti u t-traffikar tal-bnedmin, il-
faċilitazzjoni ta' ritorn dinjituż u effettiv, 
l-attivitajiet ta' riammissjoni u ta' 
riintegrazzjoni, il-kontribuzzjoni għal 
ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni tal-
Unjoni, kif ukoll l-appoġġ tal-ġestjoni tal-
immigrazzjoni legali, inkluż fil-qasam tal-
protezzjoni internazzjonali, ir-
risistemazzjoni u l-miżuri ta' integrazzjoni 
ta' qabel it-tluq meħuda mill-Istati Membri 
u l-Unjoni.

(il-Premessa 8 issir il-Premessa 4)

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li jibni fuq ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004, dan ir-
Regolament jimmira biex jiżgura li l-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni jikkontribwixxu għall-
funzjonament ta' netwerk Ewropew ta' 
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni primarjament billi 
jistabbilixxu mekkaniżmu li permezz 
tiegħu l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-
Aġenziji tal-Unjoni jkunu jistgħu 
jikkoordinaw il-kompiti u r-rwoli tal-
uffiċjali ta' kollegament b'mod iktar 
sistematiku.

(9) Filwaqt li jibni fuq ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004, dan ir-
Regolament jimmira li jiżgura li l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni 
jikkontribwixxu għall-funzjonament ta' 
netwerk Ewropew ta' uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni 
primarjament billi jistabbilixxu 
mekkaniżmu li permezz tiegħu l-Istati 
Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-
Unjoni jkunu jistgħu jikkoordinaw b'mod 
iktar sistematiku l-kompiti u r-rwoli tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni skjerati 
f'pajjiżi terzi ewlenin ta' oriġini u ta' 
tranżitu.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Filwaqt li jitqies li l-mandati u l-
kompiti tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar il-migrazzjoni jistgħu jikkoinċidu, 

(10) Filwaqt li jitqies li l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni inkarigati minn 
kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni u d-
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jenħtieġ li jsiru l-isforzi dovuti biex 
jikkoordinaw aħjar il-ħidma tal-uffiċjali li 
joperaw fl-istess pajjiż terz jew reġjun. 
Fejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni jiġu skjerati direttament 
lejn il-missjonijiet diplomatiċi tal-Unjoni 
f'pajjż terz mill-Kummissjoni, jenħtieġ li 
huma jibdew u jmexxu netwerk ta' uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'dak il-pajjiż terz.

drittijiet tal-bniedem huma skjerati minn 
awtoritajiet differenti u li jista' jkun 
hemm trikkib fil-mandati u l-kompiti 
tagħhom, jenħtieġ li jkun hemm 
koordinazzjoni aħjar bejn il-kooperazzjoni 
u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni li joperaw fl-istess pajjiż 
terz jew reġjun. Fejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni jiġu 
skjerati direttament lejn il-missjonijiet 
diplomatiċi tal-Unjoni jew lejn l-aġenziji 
tal-Unjoni f'pajjż terz mill-Kummissjoni, 
jenħtieġ li huma jibdew u jmexxu netwerk 
ta' uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'dak il-pajjiż terz.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-istabbilment ta' mekkaniżmu ta' 
governanza robust li jiżgura koordinazzjoni 
aħjar tal-uffiċjali kollha ta' kollegament li 
jindirizzaw kwistjonijiet ta' immigrazzjoni 
bħala parti mill-obbligi tagħhom, huwa 
essenzjali sabiex jitnaqqsu d-distakki tal-
informazzjoni u d-dupplikazzjoni tax-
xogħol u jiġu massimizzati l-kapaċitajiet 
operazzjonali u l-effettività. Jenħtieġ li l-
Bord ta' Tmexxija jipprovdi gwida 
konformi mal-prijoritajiet ta' politika tal-
Unjoni – filwaqt li jqis ir-relazzjonijiet 
esterni tal-Unjoni – u jenħtieġ li jingħata s-
setgħat neċessarji, b'mod partikolari biex 
jadotta programmi ta' ħidma biennali ta' 
attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
jassenja kompiti mfasslin apposta għall-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni li jindirizzaw il-prijoritajiet 
u l-bżonnijiet emerġenti li mhumiex diġà 
koperti mill-programm ta' ħidma biennali, 
jalloka r-riżorsi għall-attivitajiet miftiehma 

(11) L-istabbilment ta' mekkaniżmu ta' 
governanza robust li jiżgura koordinazzjoni 
aħjar tal-uffiċjali kollha għall-
komunikazzjoni li jittrattaw kwistjonijiet 
ta' immigrazzjoni bħala parti mill-dmirijiet 
tagħhom, huwa essenzjali sabiex jitnaqqsu 
d-distakki tal-informazzjoni, it-trikkib tal-
kompiti, id-dupplikazzjoni tax-xogħol u 
jiġu massimizzati l-kapaċitajiet 
operazzjonali u l-effettività. Jenħtieġ li l-
Bord ta' Tmexxija jipprovdi gwida 
konformi mal-prijoritajiet ta' politika tal-
Unjoni – filwaqt li jqis ir-relazzjonijiet 
esterni tal-Unjoni – u jenħtieġ li jingħata s-
setgħat neċessarji, b'mod partikolari biex 
jadotta programmi ta' ħidma annwali ta' 
attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
jassenja kompiti mfasslin apposta għall-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni li jindirizzaw il-prijoritajiet 
u l-bżonnijiet emerġenti li mhumiex diġà 
koperti mill-programm ta' ħidma annwali, 
jalloka r-riżorsi finanzjarji għall-attivitajiet 
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u jkun responsabbli għat-twettiq tagħhom. miftiehma u jkun responsabbli għat-twettiq 
tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet 
speċjali għal azzjoni iktar wiesgħa ta' bini 
ta' kapaċità tal-Unjoni għall-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
permezz ta' żvilupp, f'kooperazzjoni mal-
Aġenziji tal-Unjoni rilevanti, ta' kurrikuli 
bażiċi komuni u korsijiet ta' qabel il-
missjoni, u għall-appoġġ tat-tisħiħ tal-
kapaċità operazzjonali ta' netwerks ta' 
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni.

(14) Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet 
speċjali għal azzjoni iktar wiesgħa ta' bini 
ta' kapaċità tal-Unjoni għall-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
permezz ta' żvilupp, f'kooperazzjoni mal-
Aġenziji tal-Unjoni rilevanti, ta' kurrikuli 
bażiċi komuni u korsijiet ta' qabel il-
missjoni, u għall-appoġġ tat-tisħiħ tal-
kapaċità operazzjonali ta' netwerks ta' 
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni b'mod partikolari dwar id-
drittijiet fundamentali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jenħtieġ li jiżguraw li l-prodotti analitiċi 
strateġiċi u operazzjonali tal-Aġenziji tal-
Unjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni 
irregolari, ir-ritorn, il-kriminalità 
transfruntiera jew il-protezzjoni 
internazzjonali u r-risistemazzjoni 
effettivament jilħqu l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
f'pajjiżi terzi u li l-informazzjoni pprovduta 
mill-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni tiġi kondiviża mal-Aġenziji 
tal-Unjoni rilevanti – b'mod partikolari l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, l-Europol u l-
Aġenżija tal-Unjoni Ewropea għall-Asil 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-oqfsa ġuridiċi 

(16) L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
jenħtieġ li jiżguraw li l-prodotti analitiċi 
strateġiċi u operazzjonali tal-aġenziji tal-
Unjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni 
irregolari, ir-ritorn u r-riintegrazzjoni 
dinjitużi u effettivi, il-kriminalità 
transfruntiera, il-protezzjoni internazzjonali 
u r-risistemazzjoni effettivament jilħqu lill-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'pajjiżi terzi u li l-
informazzjoni miġbura mill-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni tiġi 
kondiviża mal-Aġenziji tal-Unjoni rilevanti 
– b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea 
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-
Europol u l-Aġenżija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Asil fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
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rispettivi tagħhom. oqfsa ġuridiċi rispettivi tagħhom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiżgura l-iktar użu effettiv 
tal-informazzjoni miġbura min-netwerks 
tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni, informazzjoni bħal din 
jenħtieġ li tkun disponibbli permezz ta' 
pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
bbażata fuq l-internet.

(17) Sabiex tiżgura l-iktar użu effettiv 
tal-informazzjoni miġbura min-netwerks 
tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni, informazzjoni bħal din 
jenħtieġ li tkun disponibbli permezz ta' 
pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
bbażata fuq l-internet, li tirrispetta bis-sħiħ 
id-dritt għall-protezzjoni tad-data 
personali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Kwalunkwe proċessar u 
trasferiment ta' data personali minn Stati 
Membri fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jitwettaq f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill20 u mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-
Direttiva 2016/68021. Il-Kummissjoni u l-
Aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li japplikaw ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill22 meta 
jipproċessaw data personali.

(20) Kwalunkwe proċessar u 
trasferiment ta' data personali minn Stati 
Membri fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jitwettaq b'rispett sħiħ tar-
Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill20 u mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-
Direttiva 2016/68021. Il-Kummissjoni u l-
aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li japplikaw ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill22 meta 
jipproċessaw data personali. 

__________________ __________________
20 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

20 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni 
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data 
personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE 
(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
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tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). 
21 Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-
moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
(ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

21 Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-
moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
(ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

22 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' 
dik id-data (ĠU L 008, 12.1.2001, p. 1).

22 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' 
dik id-data (ĠU L 008, 12.1.2001, p. 1).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-ipproċessar ta' data personali fil-
qafas ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun 
għall-finijiet tal-għoti ta' assistenza lil 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirritornaw u tal-
iffaċilitar tar-risistemazzjoni ta' persuni bi 
bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u l-
implimentazzjoni ta' miżuri tal-Unjoni fir-
rigward tal-ammissjoni ta' immigranti 
legali. Jenħtieġ, għalhekk, qafas ġuridiku 
li jirrikonoxxi r-rwol tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni f'dan 
il-kuntest.

(21) L-ipproċessar ta' data personali fil-
qafas ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun 
permess biss għall-finijiet tal-għoti ta' 
assistenza lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jirritornaw u tal-iffaċilitar tar-
risistemazzjoni ta' persuni fi bżonn ta' 
protezzjoni internazzjonali jew l-
ammissjoni fl-Unjoni ta' persuni b'mezzi 
legali, u l-implimentazzjoni ta' miżuri tal-
Unjoni fir-rigward tal-ammissjoni ta' 
immigranti legali. Huwa għalhekk meħtieġ 
qafas ġuridiku li jirrikonoxxi r-rwol tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni f'dan il-kuntest.

Emenda 18

Proposta għal regolament
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Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-ritorn sikur ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li ma jissodisfawx jew li ma 
għadhomx jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
għad-dħul, is-soġġorn jew ir-residenza fl-
Istati Membri, f'konformità mad-
Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill23, huwa wieħed 
mill-komponenti tal-isforzi komprensivi 
biex jindirizzaw l-immigrazzjoni irregolari 
u tirrappreżenta raġuni importanti ta' 
interess pubbliku sostanzjali.

(22) Ir-ritorn sikur, dinjituż u effettiv ta' 
ċittadini ta' pajjiż terz li ma jissodisfawx, 
jew li ma jkunux għadhom jissodisfaw, il-
kundizzjonijiet tad-dħul, tas-soġġorn jew 
tar-residenza fl-Istati Membri, 
f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23, 
huwa wieħed mill-komponenti tal-isforzi 
komprensivi għall-indirizzar tal-
immigrazzjoni irregolari.

__________________ __________________
23 Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u 
proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-
ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 
qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 
24.12.2008, p. 98).

23 Id-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u 
proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-
ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 
qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 
24.12.2008, p. 98).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni jeħtieġu 
jipproċessaw id-data personali biex 
jiffaċilitaw l-operazzjonijiet ta' ritorn. Il-
pajjiżi terzi tar-ritorn mhumiex ta' spiss 
soġġetti għal deċiżjonijiet ta' adegwatezza 
adottati mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 
2016/679, jew skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva (UE) 2016/680, u bosta drabi ma 
kkonkludewx jew mhux beħsiebhom 
jikkonkludu ftehim ta' riammissjoni mal-
Unjoni jew jipprovdu salvagwardji xierqa 
b'xi mod ieħor skont it-tifsira tal-Artikolu 
46 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew fit-
tifsira tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 

(23) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni jenħtieġ li 
jipproċessaw id-data personali biex 
jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-
proċeduri ta' ritorn u l-infurzar b'suċċess 
tad-deċiżjonijiet ta' ritorn. Il-pajjiżi terzi 
tar-ritorn ta' spiss mhumiex is-suġġett ta' 
deċiżjonijiet ta' adegwatezza adottati mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 45 tar-
Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u bosta drabi ma 
jkunux ikkonkludewx ftehim ta' 
riammissjoni mal-Unjoni jew ipprovdew 
salvagwardji xierqa b'xi mod ieħor skont it-
tifsira tal-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 
2016/679. Il-ftehimiet ta' riammissjoni, li 
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jittrasponu l-Artikolu 37 tad-Direttiva 
(UE) 2016/680. Minkejja l-isforzi intensivi 
tal-Unjoni biex tikkoopera mal-pajjiżi 
ewlenin ta' oriġini ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment 
soġġetti għal obbligu ta' ritorn, mhuwiex 
dejjem possibbli li jiġi żgurat li pajjiżi terzi 
bħal dawn jissodisfaw sistematikament l-
obbligu stabbilit mil-liġi internazzjonali 
biex jieħdu lura ċ-ċittadini tagħhom stess. 
Il-ftehimiet ta' riammissjoni, li ġew 
konklużi jew li qed jiġu nnegozjati mill-
Unjoni jew mill-Istati Membri u li 
jipprovdu salvagwardji adegwati għat-
trasferiment ta' data għal pajjiżi terzi skont 
l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 
2016/679 jew skont id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 36 tad-
Direttiva (UE) 2016/680, ikopru għadd 
limitat ta' pajjiżi terzi bħal dawn. Fis-
sitwazzjoni fejn ftehimiet bħal dawn ma 
jeżistux, id-data personali jenħtieġ li tiġi 
ttrasferita minn uffiċjal għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet ta' ritorn tal-Unjoni, 
f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 49(1)(d) tar-Regolament (UE) 
2016/679 jew fid-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 38 tad-
Direttiva (UE) 2016/680.

ġew konklużi jew li qed jiġu nnegozjati 
mill-Unjoni jew mill-Istati Membri u li 
jipprovdu salvagwardji adegwati għat-
trasferiment ta' data lejn pajjiżi terzi 
jenħtieġ li jinkludu r-regoli msemmija fil-
Kapitolu V tar-Regolament (UE) 2016/679.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fl-interess tal-persuni kkonċernati, 
l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jipproċessaw id-data personali ta' persuni 
fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali 
soġġetti għal risistemazzjoni u ta' persuni li 
jixtiequ jimmigraw legalment fl-Unjoni 
sabiex jikkonfermaw l-identità u n-

(24) Fl-interess tal-persuni kkonċernati, 
l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jipproċessaw id-data personali ta' persuni fi 
bżonn ta' protezzjoni internazzjonali jew 
protezzjoni għal persuni li jkunu applikaw 
għal risistemazzjoni, u ta' persuni li jixtiequ 
jimmigraw legalment fl-Unjoni sabiex 
jikkonfermaw l-identità u n-nazzjonalità 
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nazzjonalità tagħhom. tagħhom.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, li huma li jiġi ottimizzat l-użu 
ta' uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni skjerati mill-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-Unjoni lejn 
pajjiżi terzi sabiex jiġu implimentati b'mod 
iktar effettiv il-prijoritajiet tal-Unjoni 
rigward il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
immigrazzjoni illegali, l-iffaċilitar tar-
ritorn, ir-riammissjoni u r-riintegrazzjoni, 
il-kontribut għall-ġestjoni integrat tal-
fruntieri esterni tal-Unjoni, kif ukoll l-
appoġġ tal-ġestjoni ta' immigrazzjoni 
legali jew skemi ta' protezzjoni 
internazzjonali, ma jistgħux jinkisbu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom, 
iżda jinkisbu aħjar permezz ta' 
koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawk l-objettivi.

(25) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, li huma li jiġi ottimizzat l-użu 
tad-diversi oqsma ta' għarfien espert tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni skjerati mill-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-aġenziji tal-Unjoni lejn 
pajjiżi terzi sabiex jiġu implimentati b'mod 
iktar effettiv il-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
żgurar ta' ġestjoni mtejba tal-migrazzjoni, 
sostituzzjoni gradwali tal-migrazzjoni 
irregolari b'rotot sikuri u legali għall-asil 
u l-migrazzjoni, prevenzjoni tal-
faċilitazzjoni tad-dħul klandestin u tat-
traffikar tal-bnedmin u l-ġlieda 
kontrihom, faċilitazzjoni tar-ritorn, 
riammissjoni u riintegrazzjoni  dinjitużi u 
effettivi, kontribut għall-ġestjoni integrata 
tal-fruntieri esterni tal-Unjoni u appoġġ tal-
ġestjoni tal-immigrazzjoni legali jew 
skemi ta' protezzjoni internazzjonali, 
b'rispett sħiħ tal-obbligi umanitarji u tad-
drittijiet tal-bniedem, ma jistgħux jinkisbu 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri 
waħedhom, iżda jinkisbu aħjar permezz ta' 
koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu 
dawk l-għanijiet.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli biex jitjiebu l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni li 
jintbagħtu f'pajjiżi terzi mill-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-Unjoni 
permezz tal-ħolqien ta' netwerk bejn 
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli biex jissaħħu l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni li 
jintbagħtu f'pajjiżi terzi mill-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-Unjoni 
permezz tal-ħolqien ta' netwerk Ewropew 
ta' uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-bniedem.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "uffiċjal għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni" tfisser:

1. "uffiċjal għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni" tfisser uffiċjal 
għall-komunikazzjoni maħtur u skjerat 
barra mill-pajjiż, mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' wieħed mill-Istati Membri, 
jew mill-Kummissjoni jew minn aġenzija 
tal-Unjoni, kif previst fl-att legali rilevanti 
tal-Unjoni applikabbli għall-aġenzija 
inkwistjoni, sabiex jittratta kwistjonijiet 
relatati mal-immigrazzjoni.

(a) rappreżentant ta' wieħed mill-Istati 
Membri, li jiġi skjerat f'pajjiż terz mis-
servizz għall-immigrazzjoni, l-infurzar tal-
liġi jew minn awtoritajiet kompetenti 
oħrajn biex jistabbilixxi u jżomm kuntatt 
mal-awtoritajiet tal-pajjiż terz biex 
jikkontribwixxi fil-prevenzjoni u fil-ġlieda 
tal-immigrazzjoni illegali, ir-ritorn ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin 
fil-pajjiż illegalment u l-immaniġġjar tal-
immigrazzjoni legali ;
(b) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni li 
ġew skjerati f'pajjiż barrani mill-
Kummissjoni sabiex jistabbilixxu u 
jmantnu kuntatti mal-awtoritajiet tal-
pajjiż terz dwar kwistjonijiet relatati mal-
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migrazzjoni;
(c) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni li 
ġew skjerat f'pajjiż barrani mill-Aġenziji 
tal-Unjoni, kif imsemmija fil-bażi 
ġuridika rispettiva tagħhom u li 
jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-
migrazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom iżommu 
kuntatti diretti mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-pajjiż terz u kull organizzazzjoni xierqa 
fil-pajjiż terz, biex jiġi implimentat dan ir-
Regolament.

1. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom iżommu 
kuntatti diretti mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-pajjiż terz, inkluż mal-awtoritajiet 
lokali, u ma' kull organizzazzjoni xierqa 
fil-pajjiż terz, inklużi l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti, bl-għan li jiġi 
implimentat dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni għall-użu jew fuq livell 
operazzjonali jew fuq livell strateġiku jew 
għaż-żewġ livelli. Informazzjoni bħal din 
ma għandhiex tinkludi data personali. Din 
l-informazzjoni għandha partikolarment 

2. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni għall-użu jew fuq livell 
operazzjonali jew fuq livell strateġiku jew 
għaż-żewġ livelli. Informazzjoni bħal din ma 
għandhiex tinkludi data personali. Din l-
informazzjoni għandha tkun biss dwar it-
temi li ġejjin:
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tkun dwar it-temi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) flussi migratorji li joriġinaw minn 
jew fi tranżitu fil-pajjiż;

(a) flussi migratorji li joriġinaw minn 
jew fi tranżitu fil-pajjiż, inkluża 
informazzjoni dwar il-profil tal-età u tal-
ġeneru tal-migranti u l-intenzjonijiet tal-
ivjaġġar futur tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-inċidenti u l-ġrajjiet li jistgħu 
jkunu jew li saru l-kawża ta' żviluppi ġodda 
relatati ma' flussi migratorji;

(d) inċidenti u ġrajjiet li jistgħu jkunu 
jew li saru l-kawża ta' żviluppi ġodda jew 
ta' rikonfigurazzjoni ta' moviment 
migratorju;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) metodi kif jistgħu jiġu megħjunin l-
awtoritajiet tal-pajjiżiterzi biex jiġu 
pprevenuti l-flussi migratorji irregolari li 
joriġinaw minn jew li jkunu in transitu 
fit-territorji tagħhom;

(f) metodi kif jistgħu jiġu megħjunin l-
awtoritajiet fil-pajjiżi terzi biex jipprovdu 
orjentazzjoni u appoġġ adegwati fil-
fruntieri esterni fid-dawl tal-monitoraġġ 
tal-flussi migratorji;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) metodi biex l-awtoritajiet fil-pajjiżi 
terzi jiġu megħjunin jipprovdu 
orjentazzjoni u appoġġ adegwati lil 
persuni li jitħallew jidħlu fl-Unjoni 
permezz ta' modi legali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) metodi biex l-awtoritajiet f'pajjiżi 
terzi jiġu megħjunin fil-valutazzjoni tas-
sitwazzjoni ġenerali tad-drittijiet 
fundamentali fil-pajjiż terz, inkluża 
informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-
kundizzjonijiet taċ-ċentri ta' akkoljenza u 
ta' detenzjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
ta' tali detenzjoni;
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Metodi biex ikunu faċilitati r-ritorn, 
ir-riammissjoni u r-riintegrazzjoni;

(g) metodi biex ikunu faċilitati r-ritorn, 
ir-riammissjoni u r-riintegrazzjoni dinjitużi 
u konformi mad-drittijiet tal-bniedem u, 
fejn possibbli, biex tkun immonitorata s-
sitwazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jirritornaw;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-aċċess għal protezzjoni tal-
applikanti għall-asil f'pajjiż terz;

(h) aċċess effettiv għal protezzjoni li l-
pajjiż terz ikun adotta jew daħħal fis-seħħ 
favur persuni vulnerabbli;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-istrateġiji u l-kanali ta' 
immigrazzjoni legali possibbli bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi, inkluż ir-
risistemazzjoni u strumenti ta' protezzjoni 
oħrajn, kif ukoll il-ħiliet u l-bżonnijiet tas-
suq tax-xogħol;

(i) strateġiji ta' immigrazzjoni legali li 
jridu jiġu promossi u kanali eżistenti jew 
il-kanali li jridu jiġu żviluppati bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi, inkluż ir-
risistemazzjoni, il-viżi umanitarji 
maħruġa mill-Istati Membri u strumenti 
ta' protezzjoni oħrajn, kif ukoll sħubiji 
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għall-mobbiltà, il-migrazzjoni tax-xogħol, 
viżi għall-istudenti u r-riunifikazzjoni tal-
familja;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) il-miżuri qabel it-tluq disponibbli 
għall-migranti fil-pajjiżi ta' oriġini jew fil-
pajjiżi terzi ospitanti li jappoġġaw l-
integrazzjoni b'suċċess mal-wasla legali fl-
Istati Membri;

(j) miżuri ta' qabel it-tluq disponibbli 
għall-migranti fil-pajjiżi ta' oriġini jew fil-
pajjiżi terzi ospitanti li jappoġġaw l-
integrazzjoni b'suċċess mal-wasla legali fl-
Istati Membri;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-kapaċità, l-istrateġiji politiċi, il-
leġiżlazzjoni u l-prattiċi legali tal-pajjiżi 
perzi rilevanti għat-temi li hemm referenza 
għalihom fil-punti (a) sa (j).

(k) prattiki, leġiżlazzjoni u prattiki 
legali tal-pajjiżi terzi rilevanti għat-temi li 
hemm referenza għalihom fil-punti (a) sa 
(j).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni jistgħu joffru 
assistenza biex:

4. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni jistgħu joffru 
assistenza, fil-limiti tal-għarfien espert u t-
taħriġ tagħhom, biex:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiġi stabbilita l-identità ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż 
illegalment u jiġi ffaċilitat ir-ritorn 
tagħhom f'konformità mad-
Direttiva 2008/115/KE;

(a) jikkonfermaw l-identità ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż 
illegalment f'konformità mad-
Direttiva 2008/115/KE sabiex tiġi 
ffaċilitata r-riintegrazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jirritornaw;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex tiġi konfermata l-identità u tiġi 
ffaċilitata r-risistemazzjoni ta' persuni fil-
bżonn ta' protezzjoni internazzjonali fl-
Unjoni;

(b) tiġi kkonfermata l-identità u tiġi 
ffaċilitata r-risistemazzjoni jew l-
ammissjoni ta' persuni, speċjalment dawk 
l-aktar vulnerabbli, fil-bżonn ta' 
protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni jew li 
qed ifittxuha, billi jiġu pprovduti 
b'orjentazzjoni, informazzjoni u appoġġ 
adegwati ta' qabel it-tluq;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex tiġi kkonfermata l-identità u 
tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-miżuri 
tal-Unjoni fir-rigward tal-ammissjoni tal-
immigranti legali.

(c) tiġi kkonfermata l-identità u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-
Unjoni fir-rigward tal-ammissjoni tal-
immigranti legali, inkluża l-orjentazzjoni 
ta' qabel it-tluq għal ħaddiema migranti, 
studenti u membri tal-familja li qed jiġu 
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ammessi fl-Unjoni;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 
ta' miżuri tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-
faċilitazzjoni tad-dħul klandestin tal-
migranti u t-traffikar tal-bnedmin 
permezz tal-iskambju ta' informazzjoni 
miksuba matul il-qadi tal-funzjonijiet 
tagħhom fi ħdan netwerks ta' uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni u ma' awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, inklużi 
awtoritajiet dwar l-infurzar tal-liġi.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni tagħhom għandhom 
jagħmlu xogħolhom fi ħdan l-istruttura 
tar-responsabbiltajiet tagħhom u skont id-
dispożizzjonijiet, inklużi dawk dwar il-
protezzjoni ta' informazzjoni personali, kif 
jinsabu fil-liġijiet tal-Unjoni u nazzjonali 
jew f'xi ftehim jew arranġament konkluż 
ma' pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

5. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom iwettqu l-
kompiti tagħhom fi ħdan l-istruttura tar-
responsabbiltajiet tagħhom deċiżi tal-
iskjerament, b'rispett sħiħ tad-dinjità tal-
bniedem u tad-drittijiet fundamentali, 
b'enfasi partikolari fuq il-persuni 
vulnerabbli u f'konformità mad-
dispożizzjonijiet, inklużi dawk dwar il-
protezzjoni tad-data personali, kif stabbiliti 
fil-liġijiet tal-Unjoni u f'dawk nazzjonali u 
fi kwalunkwe ftehim jew arranġament 
konkluż ma' pajjiżi terzi jew ma' 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni għandhom isegwu approċċ 
li jieħu kont ta' kwistjonijiet marbutin 
mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri meta 
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jwettqu l-kompiti tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u 
l-Aġenziji tal-Unjoni għandhom jinformaw 
lill-Bord ta' Tmexxija dwar il-pjanijiet ta' 
skjerament tagħhom ta' uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
inkluża deskrizzjoni tad-dmirijiet tagħhom 
u t-tul ta' żmien tal-iskjerament tagħhom.

1. L-Istati Membri, il-Kummissjoni u 
l-aġenziji tal-Unjoni għandhom jinformaw 
lill-Bord ta' Tmexxija dwar il-pjanijiet ta' 
skjerament tagħhom ta' uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
inkluża deskrizzjoni tad-dmirijiet tagħhom 
u t-tul ta' żmien tal-iskjerament tagħhom. 
Notifika dwar l-iskjerament tal-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni għandha tiġi trażmessa lill-
Parlament Ewropew mingħajr dewmien 
żejjed.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli fuq 
il-pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
prevista fl-Artikolu 9.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun disponibbli fuq 
il-pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
prevista u f'konformità mal-Artikolu 9.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiskambjaw informazzjoni, fejn hu (c) jiskambjaw informazzjoni, fejn hu 
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xieraq, dwar l-esperjenza rigward l-aċċess 
għall-protezzjoni ta' dawk li jfittxu asil;

xieraq, dwar l-esperjenza rigward l-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jikkoordinaw il-pożizzjonijiet li 
għandhom jadottaw f'kuntatti ma' 
trasportaturi kummerċjali, fejn hu xieraq;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jattendu korsijiet ta' taħriġ 
speċjalizzat bejniethom, fejn hu xieraq;

(e) jattendu korsijiet ta' taħriġ 
speċjalizzat konġunti, b'mod partikolari 
dwar id-drittijiet fundamentali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jorganizzaw sessjonijiet 
informattivi u korsijiet ta' taħriġ għall-

(f) jorganizzaw sessjonijiet 
informattivi u korsijiet ta' taħriġ għall-
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membri tal-istaff diplomatiku u konsulari 
tal-missjonijiet tal-Istati Membri fil-pajjiż 
terz, fejn hu xieraq;

membri tal-istaff diplomatiku u konsulari 
tal-missjonijiet tal-Istati Membri fil-pajjiż 
terz, fejn hu xieraq, inkluż taħriġ speċifiku 
dwar il-proċeduri tal-asil, u l-protezzjoni 
ta' persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. In-netwerk tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
għandu, fejn meħtieġ u disponibbli, 
jinkludi lil uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni li għandhom 
għarfien espert dwar il-protezzjoni tat-tfal, 
it-traffikar tal-bnedmin, l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u l-protezzjoni kontra l-
vjolenza sessista.

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni ta' persuni vulnerabbli jeħtieġ li tiġi vvalutata minn uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni li għandhom kompetenza xierqa fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni mibgħuta mill-
Kummissjoni għandhom jikkoordinaw in-
netwerks previsti fil-paragrafu 1. 
F'lokazzjonijiet fejn il-Kummissjoni ma 
tiskjerax uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni, il-koordinazzjoni 

2. Uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni mibgħuta mill-
Kummissjoni għandhom jikkoordinaw u 
jappoġġaw lin-netwerks previsti fil-
paragrafu 1. F'postijiet fejn il-
Kummissjoni ma tiskjerax uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, il-
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tan-netwerk għandha titwettaq minn 
uffiċjal għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, kif miftiehem mil-membri 
tan-netwerk.

koordinazzjoni tan-netwerk għandha 
titwettaq mill-uffiċjal għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
skjerat mill-aġenzija tal-Unjoni. 
F'postijiet fejn la l-Kummissjoni u lanqas 
l-aġenziji tal-Unjoni ma jiskjeraw uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, in-netwerk għandu jiġi 
faċilitat minn uffiċjal għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, kif 
miftiehem mill-membri tan-netwerk u 
approvat mill-Kummissjoni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi 
notifikat bil-ħatra tal-koordinaturi tan-
netwerk mill-koordinatur.

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi 
notifikat bil-ħatra tal-koordinaturi tan-
netwerk mill-koordinatur tal-inqas 15-
il jum qabel ma dan jieħu f'idejh id-
dmirijiet ta' koordinatur tan-netwerk.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jifthiemu li l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
tagħhom għandhom jaqsmu ċerti xogħlijiet 
bejniethom.

2. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jifthiemu li l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
tagħhom għandhom jaqsmu ċerti kompiti 
bejniethom, abbażi tal-għarfien espert tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni u t-taħriġ speċjalizzat.

Ġustifikazzjoni

It-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tal-missjonijiet tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni għandu jimxi id f'id ma' bilanċ bejn l-għarfien espert jew it-taħriġ speċifiku 
tal-uffiċjal ta' kollegament u l-missjonijiet li huma taħt ir-responsabbiltà tiegħu.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rappreżentanti ta' pajjiżi terzi 
assoċjati mal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' 
Schengen għandhom jipparteċipaw fil-
Bord ta' Tmexxija bħala osservaturi.

3. Membru tal-Parlament Ewropew, 
rappreżentanti ta' pajjiżi terzi assoċjati 
mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-
iżvilupp tal-acquis ta' Schengen għandhom 
jipparteċipaw fil-Bord ta' Tmexxija bħala 
osservaturi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu 
stess fuq il-bażi ta' proposta mill-President 
fi żmien tliet xhur mill-ewwel laqgħa 
tiegħu. Ir-regoli ta' proċedura għandhom 
jistabbilixxu l-arranġmenti ta' votazzjoni.

1. Il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu 
stess fuq il-bażi ta' proposta mill-President 
fi żmien tliet xhur mill-ewwel laqgħa 
tiegħu wara li jkun ikkonsulta lill-Istati 
Membri minn qabel. Ir-regoli ta' proċedura 
għandhom jistabbilixxu l-arranġamenti ta' 
votazzjoni kif ukoll il-proċeduri li fuqhom 
il-Kummissjoni għandha tikkoopera mal-
awtoritajiet nazzjonali sabiex tiżgura 
ċirkolazzjoni tajba tal-prodotti analitiċi 
strateġiċi u operazzjonali.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fid-dawl tal-prijoritajiet tal-Unjoni 
fil-qasam tal-immigrazzjoni u fl-ambitu 
tal-kompiti tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni kif 
definiti f'dan ir-Regolament, il-Bord ta' 
Tmexxija għandu jwettaq l-attivitajiet li 

2. Fid-dawl tal-prijoritajiet tal-Unjoni 
fil-qasam tal-immigrazzjoni, l-analiżi 
pprovduta mill-aġenziji tal-Unjoni 
rilevanti u fl-ambitu tal-kompiti tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar il-
migrazzjoni kif definiti f'dan ir-
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ġejjin: Regolament, il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jwettaq l-attivitajiet li ġejjin:

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistabbilixxi prijoritajiet u 
attivitajiet billi jadotta programm ta' ħidma 
biennali u jindika r-riżorsi meħtieġa biex 
jappoġġaw dik il-ħidma;

(a) jistabbilixxi prijoritajiet u 
attivitajiet billi jadotta programm ta' ħidma 
annwali u jindika r-riżorsi meħtieġa biex 
jappoġġaw dik il-ħidma, li għandhom 
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew 
mingħajr dewmien żejjed;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħmel rieżami tal-
implimentazzjoni tal-attivitajiet stabbiliti 
fil-programm ta' ħidma biennali, il-ħatra ta' 
koordinaturi tan-netwerk u l-progress li sar 
minn netwerk bejn uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni fil-
kooperazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet 
kompetenti f'pajjiżi terzi;

(b) jagħmel rieżami tal-
implimentazzjoni tal-attivitajiet stabbiliti 
fil-programm ta' ħidma annwali, il-ħatra ta' 
koordinaturi tan-netwerk u l-progress li sar 
minn netwerks ta' uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni fil-
kooperazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet 
kompetenti f'pajjiżi terzi;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jadotta r-rapport tal-attività 
biennali;

(c) jadotta r-rapport tal-attività annwali 
li għandu jintbagħat lill-Parlament 
Ewropew mingħajr dewmien żejjed;
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jappoġġa l-iżvilupp tal-kapaċità tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, inkluż permezz tal-iżvilupp 
ta' kurrikuli bażiċi komuni, taħriġ qabel il-
missjoni, b'mod partikolari dwar id-
drittijiet fundamentali u l-organizazzjoni 
ta' seminars konġunti dwar is-suġġett kif 
imsemmi fl-Artikolu 3(2);

(c) jappoġġa l-iżvilupp tal-kapaċità tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, inkluż permezz tal-iżvilupp 
ta' kurrikuli bażiċi komuni, taħriġ ta' qabel 
il-missjoni u l-organizzazzjoni ta' seminars 
konġunti dwar is-suġġett kif imsemmi fl-
Artikolu 3, abbażi ta' strumenti speċifiċi 
ta' taħriġ disponibbli jew ġodda żviluppati 
mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-aġenziji 
tal-Unjoni rilevanti jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra 
rilevanti b'rabta mad-dritt tal-Unjoni u 
mad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-
drittijiet fundamentali u l-proċeduri tal-
asil, filwaqt li jiġi evitat kull trikkib mat-
taħriġ ipprovdut minn dawn l-aġenziji;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ifassal u jiżviluppa ulterjorment, 
b'kooperazzjoni mal-FRA, linji gwida 
speċifiċi applikabbli għall-uffiċjali kollha 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, li għandhom jipprovdu 
orjentazzjoni dwar kif għandu jiġi 
garantit ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali b'enfasi partikolari fuq il-
persuni vulnerabbli;

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-eżekuzzjoni tal-attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, l-Istati 
Membri jistgħu jirċievu appoġġ finanzjarju 
mill-Unjoni f'konformità mar-Regolament 
(UE) Nru 515/2014.

4. Għall-eżekuzzjoni tal-attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, l-Istati 
Membri jistgħu jirċievu appoġġ finanzjarju 
mill-Unjoni f'konformità mar-Regolament 
(UE) Nru 515/2014. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi proċeduri 
operazzjonali biex tiffaċilita t-talbiet għal 
appoġġ finanzjarju mill-Unjoni min-naħa 
tal-Istati Membri.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni u l-membri tal-Bord 
ta' Tmexxija għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni rilevanti kollha u l-istatistika 
jittellgħu u jiġu skambjati permezz ta' 
pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
bbażata fuq l-internet imwaqqfa u 
mantnuta mill-Kummissjoni. Dik l-
informazzjoni għandha tinkludi, mill-inqas, 
l-elementi li ġejjin:

1. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni u l-membri tal-Bord 
ta' Tmexxija għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni u l-istatistika rilevanti kollha 
jittellgħu u jiġu skambjati permezz ta' 
pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni 
bbażata fuq l-internet imwaqqfa u 
miżmuma mill-Kummissjoni. Il-faċilitatur 
tan-netwerk, kif imsemmi fl-Artikolu 5(2) 
għandu jiżgura li l-informazzjoni u l-
istatistika rilevanti kollha jittellgħu 
permezz tal-pjattaforma ta' skambju ta' 
informazzjoni sikura u bbażata fuq l-
internet. Għandha tingħata l-ikbar 
attenzjoni meta tiġi skambjata 
informazzjoni ta' natura strettament 
kunfidenzjali. Il-Membru tal-Parlament 
Ewropew maħtur biex jieħu sehem fil-
Bord ta' Tmexxija bħala osservatur 
għandu jkollu aċċess għall-pjattaforma 
tal-iskambju tal-informazzjoni. Dik l-
informazzjoni għandha tinkludi, mill-inqas, 
l-elementi li ġejjin:

Emenda 62

Proposta għal regolament
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Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dokumenti rilevanti, rapporti u 
prodotti analitiċi fil-qasam tal-
immigrazzjoni, b'mod partikolari 
informazzjoni fattwali dwar il-pajjiżi jew 
ir-reġjuni li l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni jiġu 
skjerati fihom;

(a) dokumenti, rapporti u prodotti 
analitiċi rilevanti dwar kwistjonijiet 
relatati mal-immigrazzjoni, b'mod 
partikolari informazzjoni fattwali dwar il-
pajjiżi jew ir-reġjuni li l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni jiġu 
skjerati fihom;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) data bijometrika jew bijografika 
fejn meħtieġ biex tikkonferma l-identità u 
n-nazzjonalità ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
għall-finijiet tar-ritorn, inklużi t-tipi 
kollha ta' dokumenti li jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala prova jew evidenza 
prima facie tan-nazzjonalità;

(a) data bijometrika jew bijografika 
fejn meħtieġ biex tikkonferma l-identità 
tal-individwu u meħtieġa għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
faċilitazzjoni tad-dħul klandestin tal-
migranti u t-traffikar tal-bnedmin;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) listi tal-passiġġieri għal titjiriet tar-
ritorn lejn pajjiż terzi;

(b) listi tal-passiġġieri għal titjiriet tar-
ritorn mill-Unjoni lejn pajjiżi terzi bl-għan 
li jiġi żgurat aċċess effettiv għal miżuri ta' 
riintegrazzjoni għar-ritorn ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull skambju ta' data personali 
għandu jkun strettament limitat għal dak 
li huwa meħtieġ għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-trasferimenti ta' data personali 
minn Uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni skont dan l-Artikolu lil 
pajjiż terzi u minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandhom isiru 
f'konformità mal-Kapitolu V tar-
Regolament (UE) Nru 2016/679 jew mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-
Kapitolu V tad-Direttiva (UE) 2016/680.

4. It-trasferimenti ta' data personali 
minn Uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni skont dan l-Artikolu lil 
pajjiż terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandhom isiru 
f'konformità mal-Kapitolu V tar-
Regolament (UE) Nru 2016/679 jew mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-
Kapitolu V tad-Direttiva (UE) 2016/680. 
Għandu jkun ipprojbit kull skambju ta' 
data personali li jista' jintuża biex jiġu 
identifikati persuni jew gruppi ta' persuni 
li t-talba tagħhom għal aċċess għall-
protezzjoni internazzjonali qed tiġi 
eżaminata jew li qegħdin f'riskju serju li 
jkunu soġġetti għal tortura, trattament 
jew piena inumani u degradanti jew għal 
kull ksur ieħor tad-drittijiet fundamentali.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

1. Mhux aktar tard minn sentejn 
wara d-data ta' adozzjoni ta' dan ir-
Regolament u kull sentejn wara dan, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
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dwar l-impatt tiegħu fuq id-drittijiet 
fundamentali.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa għall-
preparazzjoni tar-rapport dwar l-
applikazzjoni tar-Regolament.

2. L-Istati Membri u l-aġenziji tal-
Unjoni għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa 
għall-preparazzjoni tar-rapport dwar l-
applikazzjoni tar-Regolament.
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI  

D(2018)45709

Is-Sur Claude MORAES
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
ASP 13G205 
Brussell

Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni (riformulazzjoni)
COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Sur President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-
Artikolu 104 dwar ir-Riformulazzjoni, kif introdott fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jinqara kif ġej: 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla 
sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf 
lill-kumitat responsabbli għas-suġġett b'dan. 

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom 
ikunu ammissibbli fi ħdan il-kumitat responsabbli għas-suġġett biss jekk jikkonċernaw dawk 
il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet.

Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati, fuq bażi 
eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ, mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett 
inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom 
x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' 
emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet irid jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub 
tal-emendi."

B'segwitu għall-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizz Legali tal-Parlament, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni, li fihom ġiet eżaminata l-proposta riformulata, u b'konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis 
li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda bidla sostantiva għajr il-bidliet identifikati bħala 
tali u li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdulin tal-
atti ta' qabel b'dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi 
eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom.
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Bħala konklużjoni, fil-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, b'20 vot favur, 0 voti kontra u astensjoni waħda1, qed jirrakkomanda li l-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, jista' jipproċedi bl-
eżami tal-proposta msemmija hawn fuq bi qbil mal-Artikolu 104.

Dejjem tiegħek,

Is-Sur Pavel Svoboda

Mehmuż: L-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.

1 Kienu preżenti l-Membri li ġejjin: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, 
Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte 
Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 
Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI 

Anness

GRUPP KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, it-12.10.2018

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
IL-KUNSILL
IL-KUMMISSJONI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' 
netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
(riformulazzjoni)
COM(2018) 303 final tas-16.5.2018 - 2018/0153(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikolari l-punt 9 tiegħu, il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fit-28 ta' Ġunju, fit-3 ta' Lulju u fis-
6 ta' Settembru 2018 kellu laqgħat ddedikati, fost affarijiet oħra, għall-eżami tal-proposta 
msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

Waqt dawn il-laqgħat1, l-eżami tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill għar-riformulazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 tad-
19 ta' Frar 2004 dwar il-ħolqien ta' network bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi ftehim reċiproku, 
dan li ġej.

1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex 
jiġu identifikati tibdiliet sostantivi:

1 Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża tal-proposta, il-verżjoni 
lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.
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- fl-ewwel kunsiderazzjoni, it-tħassir tal-indikazzjoni "63(3)(b)" u ż-żieda tal-indikazzjoni 
"79(2)";
- fl-Artikolu 1(2), iż-żieda tal-kelmiet "u tal-Unjoni";
- fl-Artikolu 3(1), it-tħassir tal-kliem inizjali "Kull Stat Membru għandu jiżgura li";
- fl-Artikolu 3(2)(k), is-sostituzzjoni tal-kelma "fuq" bl-indikazzjoni "fil-punti (a) sa (j)";
- fl-Artikolu 3(5) u fil-kliem introduttorju tal-Artikolu 5(1), it-tħassir tal-kliem inizjali "L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li";
- fl-Artikolu 5(1)(g), it-tħassir tal-kliem finali "lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li 
bagħtuhom".
2. Fl-Artikolu 3(1), fil-verżjoni INGLIŻA ż-żieda tal-kelma "operating" kellha tkun 
identifikata bi vleġeġ tal-adattament.
3. Fl-Artikolu 3(2), fil-kliem "l-eżistenza u l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet kriminali 
involuti f'ikkuntrabandar ta' l-immigranti", immarkat kompletament b'indikatur ta' "tħassir 
sostantiv", kellu jiddaħħal jiddaħħal l-artiklu "fl-" qabel il-kliem "ikkuntrabandar 
ta'immigranti".
4. Fl-Artikolu 11, fil-verżjoni Ingliża l-artikolu definit "the" qabel il-kliem "Regulation (EC) 
N° 810/2009" għandu jitħassar.
5. Fl-Artikolu 13, ir-referenza għall-"Anness I" għandha tiġi aġġustata sabiex jinqara 
referenza għall-Anness II.
6. Fl-anness li fih tabella ta' korrelazzjoni, in-numru tal-anness indikat bi żball bħala "VII" 
għandu jiġi kkoreġut sabiex jinqara "II". 

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 
qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. 
Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv innota wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta 
tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali
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