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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-ritorn 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, 

b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u 

b'mod partikolari l-prinċipju ta' non-

refoulement, u skont id-Direttiva 

2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, huwa parti essenzjali mill-isforzi 

komprensivi biex tkun indirizzata l-

migrazzjoni irregolari u tiżdied ir-rata ta' 

ritorn ta' migranti irregolari. 

(1) Ir-ritorn 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, 

b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u 

tal-prinċipju ta' non-refoulement, li jinsab 

ikkodifikat fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-

Karta) u fil-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-

1951, u skont id-Direttiva 2008/115/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, huwa 

parti essenzjali mill-isforzi komprensivi 

biex tkun indirizzata l-migrazzjoni 

irregolari u tiġi ġestita l-migrazzjoni 

b'kooperazzjoni mill-qrib mal-pajjiżi terzi 
ta' oriġini jew ta' tranżitu. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-

miżuri kollha neċessarji biex jirritornaw 

ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu 

illegalment b'mod effettiv u proporzjonat, 

skont id-dispożizzjonijiet tad-

Direttiva 2008/115/KE. 

(3) Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-

miżuri kollha neċessarji biex jirritornaw 

ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu 

illegalment b'mod effettiv u proporzjonat, 

filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet 

fundamentali, b'mod partikolari l-

prinċipju ta' non-refoulement u l-

protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-

migranti, skont id-dispożizzjonijiet tad-
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Direttiva 2008/115/KE. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Jenħtieġ li t-twissijiet dwar ritorn 

jitħassru minnufih hekk kif l-Istat Membru 

jew l-awtorità kompetenti li jkunu ħarġu d-

deċiżjoni ta' ritorn skont d-dispożizzjonijiet 

li jirrispettaw id-Direttiva 2008/115/KE 

jkunu ġew infurmati li r-ritorn seħħ. Fejn 

deċiżjoni ta' ritorn tkun akkumpanjata minn 

projbizzjoni ta' dħul, din tal-aħħar jenħtieġ 

li tiddaħħal fis-SIS skont l-Artikolu 24(3) 

tar-Regolament (UE) 2018/xxx [kontrolli 

fil-fruntiera]. F'każijiet bħal dawn, jenħtieġ 

li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 

kollha biex jiżguraw li ma tkun teżisti l-

ebda lakuna ta' żmien bejn il-mument li fih 

iċ-ċittadin ta' pajjiż terz iħalli ż-żona ta' 

Schengen u l-attivazzjoni tat-twissija dwar 

il-projbizzjoni ta' dħul fis-SIS. 

(12) Jenħtieġ li t-twissijiet dwar ritorn 

jitħassru minnufih hekk kif l-Istat Membru 

jew l-awtorità kompetenti li jkunu ħarġu d-

deċiżjoni ta' ritorn skont d-dispożizzjonijiet 

li jirrispettaw id-Direttiva 2008/115/KE 

jkunu ġew infurmati li r-ritorn seħħ. Fejn 

deċiżjoni ta' ritorn tkun akkumpanjata minn 

projbizzjoni ta' dħul, din tal-aħħar jenħtieġ 

li tiddaħħal fis-SIS skont l-Artikolu 24(3) 

tar-Regolament (UE) 2018/xxx [kontrolli 

fil-fruntiera]. F'każijiet bħal dawn, jenħtieġ 

li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 

kollha biex jiżguraw li ma tkun teżisti l-

ebda lakuna ta' żmien bejn il-mument li fih 

iċ-ċittadin ta' pajjiż terz iħalli l-fruntieri 

esterni ta' Stat Membru u l-attivazzjoni tat-

twissija dwar il-projbizzjoni ta' dħul fis-

SIS. 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu 'ż-żona ta' Schengen' mhuwiex konsistenti mat-terminu użat fl-Artikolu 6: "Meta 

ċittadin ta' pajjiż terz, li jkun is-suġġett ta' twissija dwar ritorn, joħroġ mill-fruntiera esterna 

tal-Istat Membru emittenti, il-konferma ta' ritorn għandha tkun komunikata lill-awtorità 

kompetenti skont il-liġi nazzjonali." 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Data proċessata fis-SIS jew 

trasferita permezz tal-iskambju ta' 

informazzjoni supplimentari tista' tipprovdi 

lill-Istat Membru tal-infurzar 

b'informazzjoni li tkun utli għall-

(16) Data proċessata fis-SIS jew 

trasferita permezz tal-iskambju ta' 

informazzjoni supplimentari tista' tipprovdi 

lill-Istat Membru tal-infurzar 

b'informazzjoni li tkun utli għall-
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identifikazzjoni u r-ridokumentazzjoni 

rapidi ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

jirrisjedu illegalment, bil-ħsieb tar-ritorn 

tagħhom lejn pajjiż terz. F'każijiet 

individwali, jenħtieġ li tkun possibbli l-

kondiviżjoni ta' data u ta' informazzjoni 

ma' pajjiż terz għal dan l-għan. Jenħtieġ li 

l-kondiviżjoni ta' kull data personali tkun 

soġġetta għal kundizzjonijiet ċari, u li ssir 

skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 

(UE) 2016/679 u titwettaq bil-qbil tal-Istat 

Membru li jkun ħareġ it-twissija. 

identifikazzjoni u r-ridokumentazzjoni 

rapidi ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

jirrisjedu illegalment, bil-ħsieb tar-ritorn 

tagħhom lejn pajjiż terz. F'każijiet 

individwali, jenħtieġ li tkun possibbli l-

kondiviżjoni ta' data u ta' informazzjoni 

ma' pajjiż terz għal dan l-għan. 

Madankollu, din għandha ssir biss wara li 

tkun ittieħdet deċiżjoni finali dwar ir-

ritorn. Jenħtieġ li l-kondiviżjoni ta' kull 

data personali tkun soġġetta għal 

kundizzjonijiet ċari, u li ssir skont id-

dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 

2016/679, b'mod partikolari tal-

Artikoli 6(1)(f), 8, 12(1) u 40(2)(g) 

f'każijiet relatati ma' minuri, u titwettaq 

bil-qbil tal-Istat Membru li jkun ħareġ it-

twissija. 

Ġustifikazzjoni 

L-ebda data personali ma għandha tiġi ttrasferita lil pajjiż terz qabel id-deċiżjoni ta' ritorn, 

adottata skont id-Direttiva 2008/115(KE), tkun ġiet iffinalizzata, u għaldaqstant mhux qabel 

ma jkun ġew eżawriti l-proċeduri possibbli ta' rimedju jew appell, jew qabel ma talba relatata 

mill-applikant tkun ġiet iddikjarata bħala mhux ammissibbli. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (16a) Fil-każijiet relatati mal-minuri, l-

aħjar interessi tal-minuri jenħtieġ li jkunu 

l-kunsiderazzjoni primarja fl-

applikjazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Meta d-data marbuta ma' minuri 

tiddaħħal fis-SIS, jenħtieġ li din tintuża 

biss għal skopijiet relatati mal-

prevenzjoni, mal-identifikazzjoni u mal-

investigazzjoni ta' każijiet ta' minuri 

neqsin, u għall-protezzjoni tal-aħjar 

interessi tat-tfal, konformement mal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dittijiet tat- 

Tfal. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (16b) Il-miżuri kollha meħuda fir-

rigward tas-SIS jenħtieġ li jirrispettaw il-

Karta. L-Istati Membri jenħtieġ li 

japplikaw linji gwida, li għandhom ikunu 

stabbiliti u monitorjati konġuntament 

mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-

Asil u mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 

għad-Drittijiet Fundamentali, relatati ma' 

prassi komuni rigward it-teħid tal-marki 

tas-swaba' u tal-immaġini tal-wiċċ ta' 

ċittadini irregolari ta' pajjiżi terzi, abbażi 

ta' lista ta' kontroll imfassla mill-Aġenzija 

tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 

Fundamentali. F'kull mument l-Istati 

Membri jenħtieġ li jirrispettaw id-dinjità u 

l-integrità fiżika tal-minuri matul il-

proċedura tat-teħid tal-marki tas-swaba' u 

tal-immaġini tal-wiċċ. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri ma jirrikorrux għall-koerċizzjoni 

biex iġiegħlu lill-minuri jittiħdulu l-marki 

tas-swaba'. 

Ġustifikazzjoni 

Bi qbil mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tat-tfal, il-minuri għandhom jiġu trattati 

b'umanità u b'rispett, b'mod li jitqiesu l-bżonnijiet tal-età tagħhom. Għalhekk, għandha 

tingħata attenzjoni partikolari għas-sitwazzjoni speċifika tal-minuri. L-aħjar interessi tal-

minuri għandhom dejjem jiġu kkunsidrati l-ewwel. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-awtoritajiet nazzjonali 

responsabbli għar-ritorn jistgħu jkunu 

konsiderevolment differenti bejn Stat 

Membru u ieħor, u dawn l-awtoritajiet 

(17) L-awtoritajiet nazzjonali 

responsabbli għar-ritorn jistgħu jkunu 

konsiderevolment differenti bejn Stat 

Membru u ieħor, u dawn l-awtoritajiet 
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jistgħu jvarjaw ukoll fi Stat Membru skont 

ir-raġunijiet għas-soġġorn illegali. L-

awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu wkoll 

joħorġu deċiżjonijiet ta' ritorn skont id-

dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE, pereżempju 

b'riżultat ta' appelli kontra rifjut li tingħata 

awtorizzazzjoni jew dritt ta' soġġorn, jew 

bħala sanzjoni kriminali. Jenħtieġ li l-

awtoritajiet nazzjonali kollha responsabbli 

mill-ħruġ u l-infurzar ta' deċiżjonijiet ta' 

ritorn skont id-Direttiva 2008/115/KE 

jkollhom id-dritt li jaċċessaw is-SIS sabiex 

idaħħlu, jaġġornaw, iħassru u jfittxu 

twissijiet dwar ritorn. 

jistgħu jvarjaw ukoll fi Stat Membru skont 

ir-raġunijiet għas-soġġorn illegali. Barra 

minn hekk jeżistu listi nazzjonali 

differenti ta' "pajjiżi terzi bla periklu". L-

awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu wkoll 

joħorġu deċiżjonijiet ta' ritorn skont id-

dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE, pereżempju 

b'riżultat ta' appelli kontra rifjut li tingħata 

awtorizzazzjoni jew dritt ta' soġġorn, jew 

bħala sanzjoni kriminali. Jenħtieġ li l-

awtoritajiet nazzjonali kollha responsabbli 

mill-ħruġ u l-infurzar ta' deċiżjonijiet ta' 

ritorn skont id-Direttiva 2008/115/KE 

jkollhom id-dritt li jaċċessaw is-SIS sabiex 

idaħħlu, jaġġornaw, iħassru u jfittxu 

twissijiet dwar ritorn. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 28a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) L-ebda emenda jew dispożizzjoni 

ġdida ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li 

toħloq ostakli bla bżonn għall-Istati 

Membri li biħsiebhom jingħaqdu jew li 

jinsabu fil-proċess li jingħaqdu maż-żona 

Schengen. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-data dwar ċittadini ta' pajjiżi 

terzi soġġetti għal deċiżjoni ta' ritorn 

maħruġa skont id-dispożizzjonijiet li 

jirrispettaw id-Direttiva 2008/115/KE 

għandha tiddaħħal fis-SIS bl-għan li jkun 

verifikat li l-obbligu ta' ritorn ġie rispettat u 

biex ikun appoġġat l-infurzar tad-deċiżjoni. 

Meta tinħareġ id-deċiżjoni ta' ritorn skont 

1. Id-data dwar ċittadini ta' pajjiżi 

terzi soġġetti għal deċiżjoni ta' ritorn 

maħruġa skont id-dispożizzjonijiet li 

jirrispettaw id-Direttiva 2008/115/KE 

għandha tiddaħħal fis-SIS minnufih wara 

li d-deċiżjoni tidħol fis-seħħ skont il-

leġislazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru 

rispettiv, bil-għan li jkun verifikat li l-
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id-dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE għandha tiddaħħal 

twissija fis-SIS. 

obbligu ta' ritorn ġie rispettat u biex ikun 

appoġġat l-infurzar tad-deċiżjoni. Meta 

tinħareġ id-deċiżjoni ta' ritorn skont id-

dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE għandha tiddaħħal 

twissija fis-SIS. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt p 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) il-kategorija tad-dokument ta' 

identifikazzjoni tal-persuna; 

(p) il-kategorija tad-dokumenti ta' 

identifikazzjoni attwali jew tal-imgħoddi 

tal-persuna, jew ta' dokumenti oħrajn 

użati sa dak il-mument b'"alias"; 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt r 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(r) in-numru/i tad-dokument ta' 

identifikazzjoni tal-persuna; 

(r) in-numru/i tad-dokumenti ta' 

identifikazzjoni attwali jew tal-imgħoddi 

tal-persuna; 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikoli 6 u 8, twissijiet dwar ritorn 

għandhom jitħassru meta d-deċiżjoni li 

fuqha kienet ibbażata t-twissija tkun ġiet 

irtirata jew annullata mill-awtorità 

kompetenti. Twissijiet dwar ritorn 

għandhom jitħassru wkoll meta ċ-ċittadin 

ta' pajjiż terz konċernat jista' juri li telaq 

mit-territorju tal-Istati Membri f'konformità 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikoli 6 u 8, twissijiet dwar ritorn 

għandhom jitħassru minnufih meta d-

deċiżjoni li fuqha kienet ibbażata t-twissija 

tkun ġiet irtirata jew annullata mill-

awtorità kompetenti. Twissijiet dwar ritorn 

għandhom jitħassru wkoll meta ċ-ċittadin 

ta' pajjiż terz konċernat jista' juri li telaq 

mit-territorju tal-Istati Membri f'konformità 
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ma' deċiżjoni ta' ritorn maħruġa skont id-

dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE. 

ma' deċiżjoni ta' ritorn maħruġa skont id-

dispożizzjonijiet li jirrispettaw id-

Direttiva 2008/115/KE. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Data proċessata fis-SIS u l-informazzjoni 

supplimentari relatata skont dan ir-

Regolament tista' tiġi trasferita jew 

imqiegħda għad-dispożizzjoni ta' pajjiż terz 

skont il-Kapitolu V tar-Regolament 

(UE) 2016/679 bl-awtorizzazzjoni tal-Istat 

Membru emittenti, biss għall-fini tal-

identifikazzjoni u l-ħruġ ta' dokument ta' 

identifikazzjoni jew tal-ivvjaġġar lil 

ċittadin ta' pajjiż terz li jirrisjedi 

illegalment bil-ħsieb ta' ritorn. 

Data proċessata fis-SIS u l-informazzjoni 

supplimentari relatata skont dan ir-

Regolament tista' tiġi trasferita jew 

imqiegħda għad-dispożizzjoni ta' pajjiż terz 

skont il-Kapitolu V tar-Regolament 

(UE) 2016/679 bl-awtorizzazzjoni tal-Istat 

Membru emittenti, biss għall-fini tal-

identifikazzjoni u l-ħruġ ta' dokument ta' 

identifikazzjoni jew tal-ivvjaġġar lil 

ċittadin ta' pajjiż terz li jirrisjedi 

illegalment bil-ħsieb ta' ritorn. 

Madankollu, din għandha tikkonċerna 

biss każijiet individwali u għandha ssir 

biss wara li tkun ittieħdet deċiżjoni finali 

dwar ir-ritorn, b'konformità sħiħa mal-

prinċipju ta' non-refoulement. B'mod 

partikolari, għandu jiġi kkonfermat li l-

pajjiż partikolari jiżgura livell ta' 

protezzjoni adegwat, b'kunsiderazzjoni 

tal-konformità mal-prinċipju tal-istat tad-

dritt u tad-drittijiet tal-bniedem, l-

eżistenza u l-funzjonament effikaċi tal-

awtoritajiet superviżorji indipendenti u 

tal-impenji internazzjonali tal-pajjiż. 

Qabel ma jseħħ kwalunkwe trasferiment 

ta' informazzjoni lil pajjiż terz, l-

awtoritajiet kompetenti jeħtiġilhom 

jikkonfermaw li l-ħajja u l-libertà tal-

persuna rimpatrijata mhumiex se jiġu 

mhedda abbażi tar-razza, ir-reliġjon, in-

nazzjonalità, l-affiljazzjoni ma' grupp 

soċjali jew ma' opinjoni politika 

partikolari. Id-data u l-informazzjoni 

supplimentari relatata ma għandhomx 

jiġu ttrasferiti, jekk dan it-trasferiment 

jista' jpoġġi l-persuna li jikkonċernaw fil-
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periklu. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Id-data relatata ma' kull applikazzjoni 

għall-asil preċedenti magħmula jew ma' 

status ta' immigrazzjoni mogħti lil 

persuna rimpatrijata fi Stat Membru ma 

għandhiex tkun ttrasferita lil pajjiż terz 

għall-finijiet ta' dan ir-regolament. 
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