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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Matul dawn l-aħħar snin, l-UE ħabbtet wiċċha ma' għadd dejjem akbar ta' sfidi migratorji, ta'
mobbiltà u ta' sigurtà. Sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, f'Mejju 2018 il-Kummissjoni 
pproponiet żieda sostanzjali fil-finanzjament allokat għall-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-
fruntieri għall-perjodu mill-2021 sal-2027.

Ir-Regolament propost li jistabbilixxi l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-
fruntieri u l-viżi huwa parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri u jiffoka biss fuq 
azzjonijiet relatati ma' kontrolli fuq persuni fil-kuntest ta' kontrolli fil-fruntieri.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jappoġġja r-regolament propost, li jipprovdi l-qafas finanzjarju 
għal ġestjoni tal-fruntieri b'saħħitha u effiċjenti filwaqt li jissalvagwardja l-moviment liberu 
tal-persuni. Huwa jiffavorixxi, b'mod partikolari, iż-żieda fil-pakkett finanzjarju allokat għal 
dan il-fond, iż-żieda fil-flessibbiltà li tgħin tindirizza l-isfidi li qed jevolvu b'mod aktar 
effettiv, l-enfasi fuq il-kwalità tal-infiq kif ukoll il-qafas imtejjeb ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni. 

Għalhekk huwa tal-fehma li l-istrument, b'mod partikolari fid-dimensjoni esterna tiegħu, 
huwa adegwat u jwieġeb għall-prijoritajiet tal-UE. Madankolllu, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-iżgurar tal-koerenza u t-trawwim tas-sinerġiji bejn dan l-istrument u l-
finanzjamenti l-oħra kollha fil-qasam tal-migrazzjoni u tal-ġestjoni tal-fruntieri, sew jekk 
permezz tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE sew jekk permezz tal-istrumenti u tal-
fondi l-oħra tal-UE b'dimensjoni esterna, bħall-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 77(2) 
u 79(2)(d) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 77(2) 
u 79(2)(d) u 80 tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont l-Artikolu 80 TFUE, dawn il-
politiki u l-implimentazzjoni tagħhom 
għandhom jiġu regolati mill-prinċipju tas-
solidarjetà u t-tqassim ġust tar-
responsabbiltà, inkluż l-implikazzjonijiet 
finanzjarji tagħha, bejn l-Istati Membri.

(2) Skont l-Artikolu 80 TFUE, dawn il-
politiki u l-implimentazzjoni tagħhom 
għandhom jiġu regolati mill-prinċipju tas-
solidarjetà u t-tqassim ġust tar-
responsabbiltà, inkluż l-implikazzjonijiet 
finanzjarji tagħha, bejn l-Istati Membri
kollha tal-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li l-Istrument jiġi 
implimentat f'konformità sħiħa mad-
drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni 
rigward id-drittijiet fundamentali.

(15) Jenħtieġ li l-Istrument jiġi 
implimentat f'konformità sħiħa mad-
drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni 
rigward id-drittijiet fundamentali, u mal-
prinċipju ta' non-refoulement; barra 
minn hekk, għandu jiġi implimentat 
f'konformità sħiħa mal-prinċipji ta'
trasparenza u traċċabilità.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Biex isaħħaħ il-kumplimentarjetà u 
jirrinforza l-konsistenza ta' attivitajiet 
marittimi kif ukoll biex jevita d-
duplikazzjoni ta' sforzi u jtaffi r-
restrizzjonijiet baġitarji f'qasam ta'
attivitajiet li jiswew il-flus bħad-dominju 
marittimu, jenħtieġ li l-Istrument jappoġġa 
operazzjonijiet marittimi ta' karattru bi 
skopijiet multipli fejn l-għan ewlieni huwa 
s-sorveljanza fil-fruntieri iżda jistgħu jiġu 
segwiti wkoll għanijiet oħra fl-istess ħin.

(33) Biex isaħħaħ il-kumplimentarjetà u 
jirrinforza l-konsistenza ta' attivitajiet 
marittimi kif ukoll biex jevita d-
duplikazzjoni ta' sforzi u jtaffi r-
restrizzjonijiet baġitarji f'qasam ta'
attivitajiet li jiswew il-flus bħad-dominju 
marittimu, jenħtieġ li l-Istrument jappoġġa 
operazzjonijiet marittimi ta' karattru bi 
skopijiet multipli fejn l-għan ewlieni huwa 
s-sorveljanza fil-fruntieri iżda jistgħu jiġu 
segwiti wkoll għanijiet oħra marbuta 
magħha fl-istess ħin, bħall-ġlieda kontra 
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t-traffikar ta' bnedmin.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Jenħtieġ li miżuri f'pajjiżi terzi u 
fir-rigward tagħhom appoġġati permezz 
tal-istrument jiġu implimentati f'sinerġija u 
f'koerenza sħiħa ma' azzjonijiet oħra barra 
l-Unjoni u jenħtieġ li 
jikkumplimentawhom, appoġġati permezz 
ta' strumenti ta' finanzjament esterni tal-
Unjoni. B'mod partikolari, fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet, 
jenħtieġ li titfittex koerenza sħiħa mal-
prinċipji u l-objettivi ġenerali tal-azzjoni 
esterna u l-politika barranija tal-Unjoni 
relatata mal-pajjiż jew ir-reġjun 
ikkonċernati. Fir-rigward tad-dimensjoni 
esterna, l-Istrument se jimmira l-appoġġ 
biex isaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u jirrinforza aspetti ewlenin tal-
kapaċitajiet tagħhom ta' sorveljanza fil-
fruntieri u ġestjoni f'oqsma ta' interess 
għall-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni u 
l-objettivi tas-sigurtà tal-Unjoni.

(34) Jenħtieġ li miżuri f'pajjiżi terzi u 
fir-rigward tagħhom appoġġati permezz 
tal-istrument jiġu implimentati f'sinerġija u 
f'koerenza sħiħa ma' azzjonijiet oħra barra 
l-Unjoni u jenħtieġ li 
jikkumplimentawhom, appoġġati permezz 
ta' strumenti ta' finanzjament esterni tal-
Unjoni kif ukoll kwalunkwe strument 
ieħor ta' finanzjament tal-Unjoni li 
għandu komponent b'dimensjoni esterna, 
bħal pereżempju l-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil. B'mod partikolari, fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet, 
jenħtieġ li titfittex koerenza sħiħa mal-
prinċipji u l-objettivi ġenerali tal-azzjoni 
esterna u l-politika barranija tal-Unjoni 
relatata mal-pajjiż jew ir-reġjun 
ikkonċernati. Fir-rigward tad-dimensjoni 
esterna, l-Istrument se jimmira l-appoġġ 
biex isaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u jirrinforza aspetti ewlenin tal-
kapaċitajiet tagħhom ta' sorveljanza fil-
fruntieri u ġestjoni f'oqsma ta' interess 
għall-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni u 
l-objettivi tas-sigurtà tal-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Jenħtieġ li l-Istrument jirrifletti l-
bżonn għal iżjed flessibbiltà u 
simplifikazzjoni filwaqt li jirrispetta r-
rekwiżiti f'termini ta' prevedibbiltà, u 
jiżgura distribuzzjoni ġusta u trasparenti ta'

(37) Jenħtieġ li l-Istrument jirrifletti l-
bżonn għal iżjed flessibbiltà u 
simplifikazzjoni filwaqt li jirrispetta r-
rekwiżiti f'termini ta' prevedibbiltà, u 
jiżgura distribuzzjoni ġusta u trasparenti ta'
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riżorsi biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f'dan ir-Regolament.

riżorsi biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f'dan ir-Regolament. Sabiex jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti f'termini ta' trasparenza tal-
finanzjament, il-Kummissjoni, bil-
kooperazzjoni tal-Istati Membri, jenħtieġ 
li tippubblika informazzjoni dwar l-
iżvilupp tal-programmi annwali u 
pluriennali taħt il-faċilità tematika. L-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati 
li jaqsmu l-informazzjoni kollha fil-
pussess tagħhom dwar l-iżvilupp ta'
programmi taħt ġestjoni kondiviża. Dik l-
informazzjoni jenħtieġ li tkun 
ċentralizzata mill-Kummissjoni u 
ppubblikata fuq portal wieħed.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Parti mir-riżorsi disponibbli 
permezz tal-Istrument jistgħu jiġu allokati 
wkoll għall-programmi tal-Istati Membri 
għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet 
speċifiċi minbarra l-allokazzjoni inizjali 
tagħhom. Jenħtieġ li dawn l-azzjonijiet 
speċifiċi jiġu identifikati bħala temi ta'
prijorità fil-livell tal-Unjoni u 
jikkonċernaw azzjonijiet li jirrikjedu sforz 
jew azzjonijiet kooperattivi li huma 
neċessarji biex jiġu indirizzati żviluppi fl-
Unjoni li jirrikjedu li jsir disponibbli 
finanzjament addizzjonali għal Stat 
Membru wieħed jew aktar, bħax-xiri ta'
tagħmir tekniku permezz tal-programmi 
nazzjonali ta' Stati Membri li huwa 
meħtieġ mill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta biex 
twettaq l-attivitajiet operazzjonali tagħha, 
il-modernizzazzjoni tal-ipproċessar tal-
applikazzjonijiet għal viża, l-iżvilupp ta'
sistemi tal-IT fuq skala kbira u l-
istabbiliment ta' interoperabbiltà bejn dawk 
is-sistemi. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi se 
jiġu ddefiniti mill-Kummissjoni fil-

(43) Parti mir-riżorsi disponibbli 
permezz tal-Istrument jistgħu jiġu allokati 
wkoll għall-programmi tal-Istati Membri 
għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet 
speċifiċi minbarra l-allokazzjoni inizjali 
tagħhom. Jenħtieġ li dawn l-azzjonijiet 
speċifiċi jiġu identifikati bħala temi ta'
prijorità fil-livell tal-Unjoni u 
jikkonċernaw azzjonijiet li jirrikjedu sforz 
fost l-Istati Membri jew azzjonijiet 
kooperattivi li huma neċessarji biex jiġu 
indirizzati żviluppi fl-Unjoni li jirrikjedu li 
jsir disponibbli finanzjament addizzjonali 
għal Stat Membru wieħed jew aktar, bħax-
xiri ta' tagħmir tekniku permezz tal-
programmi nazzjonali ta' Stati Membri li 
huwa meħtieġ mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
biex twettaq l-attivitajiet operazzjonali 
tagħha, il-modernizzazzjoni tal-ipproċessar 
tal-applikazzjonijiet għal viża, l-iżvilupp ta'
sistemi tal-IT fuq skala kbira u l-
istabbiliment ta' interoperabbiltà bejn dawk 
is-sistemi. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi se 
jiġu ddefiniti mill-Kummissjoni fil-
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programmi ta' ħidma tagħha. programmi ta' ħidma tagħha.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mill-Fond għall-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, jenħtieġ li 
l-għan tal-politika tal-istrument ikun li 
jiżgura ġestjoni integrata Ewropea tal-
fruntieri fil-fruntieri b'saħħitha u effettiva 
filwaqt li jissalvagwardja l-moviment 
ħieles tal-persuni fi ħdanha, b'konformità 
sħiħa mal-impenji tal-Unjoni dwar id-
drittijiet fundamentali u b'hekk 
jikkontribwixxi biex jassigura livell għoli 
ta' sigurtà fl-Unjoni.

1. Bħala parti mill-Fond għall-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, jenħtieġ li 
l-għan tal-politika tal-istrument ikun li 
jiżgura ġestjoni integrata Ewropea tal-
fruntieri fil-fruntieri b'saħħitha u effettiva 
filwaqt li jissalvagwardja l-moviment 
ħieles tal-persuni fi ħdanha, b'konformità 
sħiħa mal-impenji tal-Unjoni dwar id-
drittijiet fundamentali u b'hekk 
jikkontribwixxi biex jassigura livell għoli 
ta' sigurtà u sikurezza fl-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jappoġġa ġestjoni integrata 
Ewropea tal-fruntieri effettiva fuq il-
fruntieri esterni li implimentati mill-
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta 
bħala responsabbiltà kondiviża bejn l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta u tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-
fruntieri, biex jiffaċilita qsim leġittimu tal-
fruntieri, jipprevjeni u jidentifika l-
immigrazzjoni illegali u l-kriminalità 
transfruntiera u biex jiġġestixxi 
effettivament il-flussi migratorji;

(a) jappoġġa ġestjoni integrata 
Ewropea tal-fruntieri effettiva fuq il-
fruntieri esterni li implimentati mill-
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta 
bħala responsabbiltà kondiviża bejn l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta u tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-
fruntieri, biex jiffaċilita qsim leġittimu tal-
fruntieri, jipprevjeni u jidentifika l-
immigrazzjoni irregolari u l-kriminalità 
transfruntiera u biex jiġġestixxi 
effettivament il-flussi migratorji filwaqt li 
jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt għall-asil u 
l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-solidarjetà 
u l-kondiviżjoni tal-piżijiet ekwa;

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-azzjonijiet iffinanzjati skont l-
Istrument għandhom jiġu implimentati 
b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali 
u għad-dinjità tal-bniedem. B'mod 
partikolari, l-azzjonijiet għandhom 
jikkonformaw mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni, il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, il-
Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali (KEDB), il-prinċipju tat-
trattament ġust ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi, id-dritt għall-asil u l-protezzjoni 
nazzjonali, il-prinċipju ta' non-
refoulement, u l-obbligi internazzjonali 
tal-Unjoni u l-Istati Membri li rriżultaw 
mill-adeżjoni tagħhom fl-istrumenti 
internazzjonali bħall-Konvenzjoni ta'
Ġinevra tat-28 ta' Lulju 1951 dwar l-
Istatus tar-Rifuġjati, kif issupplimentata 
mill-Protokoll ta' New York tal-
31 ta' Jannar 1967.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta jimplimentaw azzjonijiet 
iffinanzjati skont l-istrument li huma 
relatati mas-sorveljanza tal-fruntieri tal-
baħar, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni speċjali lill-obbligi tagħhom 
skont id-dritt marittimu internazzjonali 
sabiex jassistu lill-persuni f'diffikultà. It-
tagħmir u s-sistemi sostnuti taħt l-
istrument jistgħu jintużaw f'tali 
sitwazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ li 
jistgħu jinqalgħu waqt operazzjoni ta'
sorveljanza tal-fruntieri tal-baħar, u 
b'hekk jgħinu biex jiġu żgurati l-
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protezzjoni u s-salvataġġ fuq il-baħar.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-appoġġ ipprovdut 
b'dan ir-Regolament u mill-Istati Membri 
huwa konsistenti mal-attivitajiet, politiki u 
prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni u 
kumplimentarji għal strumenti oħra tal-
Unjoni.

2. Il-Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ ipprovdut b'dan ir-
Regolament u mill-Istati Membri huwa 
konsistenti mal-attivitajiet, politiki u 
prijoritajiet rilevanti tal-Unjoni u 
kumplimentarji għal strumenti oħra tal-
Unjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-ammont globali li jkun 
disponibbli għall-faċilità tematika taħt l-
approprjazzjonijiet annwali tal-baġit tal-
Unjoni.

5. Il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta mal-Parlament Ewropew,
għandha tistabbilixxi l-ammont globali li 
jkun disponibbli għall-faċilità tematika taħt 
l-approprjazzjonijiet annwali tal-baġit tal-
Unjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjonijiet ta' finanzjament kif 
imsemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju għall-faċilità tematika, li 
jiddefinixxu t-temi li se jiġu appoġġati u 
jispeċifikaw l-ammonti għall kull wieħed 
mill-komponenti tagħhom, kif imsemmi 

6. Il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta mal-Parlament Ewropew,
għandha tadotta deċiżjonijiet ta'
finanzjament kif imsemmija fl-Artikolu 
110 tar-Regolament Finanzjarju għall-
faċilità tematika, li jiddefinixxu t-temi li se 
jiġu appoġġati u jispeċifikaw l-ammonti 
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fil-paragrafu 1. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-
ammont globali riżervat għall-
operazzjonijiet ta' taħlit.

għall kull wieħed mill-komponenti 
tagħhom, kif imsemmi fil-paragrafu 1. Il-
programmi ta' ħidma għandhom 
jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont 
globali riżervat għall-operazzjonijiet ta'
taħlit.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. B'segwitu għall-adozzjoni tad-
deċiżjoni ta' finanzjament kif imsemmi 
f'paragrafu 3, il-Kummissjoni tista'
temenda l-programmi implimentati 
b'ġestjoni kondiviża skontu.

7. B'segwitu għall-adozzjoni tad-
deċiżjoni ta' finanzjament kif imsemmi 
f'paragrafu 3, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta mal-Parlament Ewropew,
tista' temenda l-programmi implimentati 
b'ġestjoni kondiviża skontu.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din it-taqsima tapplika għall-parti 
tal-pakkett finanzjarju msemmija fl-
Artikolu 7(2)(a) u r-riżorsi addizzjonali li 
għandhom jiġu implimentati b'ġestjoni 
kondiviża skont id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni għall-faċilità tematika 
msemmija fl-Artikolu 8.

1. Din it-taqsima tapplika għall-parti 
tal-pakkett finanzjarju msemmija fl-
Artikolu 7(2)(a) u r-riżorsi addizzjonali li 
għandhom jiġu implimentati b'ġestjoni 
kondiviża skont id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni, adottata wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew,
għall-faċilità tematika msemmija fl-
Artikolu 8.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 2. Il-Kummissjoni u l-Parlament 
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l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta u fejn xieraq, eu-
LISA, huma assoċjati mal-proċess tal-
iżvilupp tal-programmi tal-Istati Membri fi 
stadju bikri, sakemm jaqa' taħt il-
kompetenzi tal-Aġenziji.

Ewropew għandhom jiżguraw li l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta u fejn xieraq, eu-
LISA, huma assoċjati mal-proċess tal-
iżvilupp tal-programmi tal-Istati Membri fi 
stadju bikri, sakemm jaqa' taħt il-
kompetenzi tal-Aġenziji.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tikkonsulta lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta dwar l-abbozzi tal-programmi 
b'enfasi speċifika fuq l-attivitajiet inklużi 
taħt appoġġ operazzjonali skont l-Artikolu 
3(2)(b) biex jiġu żgurati l-konsistenza u l-
kumplimentarjetà tal-azzjonijiet tal-
Aġenzija u dawk tal-Istati Membri rigward 
il-ġestjoni tal-fruntieri kif ukoll biex jiġi 
evitat finanzjament doppju u tinkiseb il-
kosteffiċjenza.

3. Il-Kummissjoni għandha
tikkonsulta lill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta dwar l-
abbozzi tal-programmi b'enfasi speċifika 
fuq l-attivitajiet inklużi taħt appoġġ 
operazzjonali skont l-Artikolu 3(2)(b) biex 
jiġu żgurati l-konsistenza u l-
komplementarjetà tal-azzjonijiet tal-
Aġenzija u dawk tal-Istati Membri rigward 
il-ġestjoni tal-fruntieri kif ukoll biex jiġi 
evitat finanzjament doppju u tinkiseb il-
kosteffiċjenza.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tassoċja l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, u fejn xieraq, l-eu-
LISA, ma' kompiti ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni kif imsemmi fit-Taqsima 5, 
b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu żgurati li 
l-azzjonijiet implimentati bl-appoġġ tal-
istrument ikunu konformi mal-acquis tal-
Unjoni u l-prijoritajiet miftiehma tal-
Unjoni.

4. Il-Kummissjoni tista' tassoċja l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, u fejn xieraq, l-eu-
LISA, ma' kompiti ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni kif imsemmi fit-Taqsima 5, 
b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġu żgurati li 
l-azzjonijiet implimentati bl-appoġġ tal-
istrument ikunu konformi mal-acquis tal-
Unjoni u l-prijoritajiet miftiehma tal-
Unjoni.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 12 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Fir-rigward ta' tagħmir 
operazzjonali, inkluż mezzi tat-trasport, u 
sistemi ta' komunikazzjoni meħtieġa għal 
kontroll fil-fruntieri effettiv u sigur mixtrija 
bl-appoġġ ta' dan l-Istrument, għandu 
japplika dan li ġej:

12. Fir-rigward ta' tagħmir 
operazzjonali, inkluż mezzi tat-trasport, u 
sistemi ta' komunikazzjoni meħtieġa għal 
kontroll fil-fruntieri effettiv u sigur, u għal 
operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ,
mixtrija bl-appoġġ ta' dan l-Istrument, 
għandu japplika dan li ġej:

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. It-taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-
fruntieri mwettaq bl-appoġġ ta' dan l-
Istrument għandu jkun ibbażat fuq l-
istandards Ewropej armonizzati u ta'
kwalità garantita rilevanti tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ komuni għall-gwardja tal-fruntiera 
u tal-kosta.

13. It-taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-
fruntieri mwettaq bl-appoġġ ta' dan l-
Istrument għandu jkun ibbażat fuq l-
istandards Ewropej armonizzati u ta'
kwalità garantita rilevanti tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ komuni għall-gwardja tal-fruntiera 
u tal-kosta, filwaqt li jitqiesu b'mod 
partikolari l-kwistjonijiet tad-drittijiet u l-
konvenzjonijiet internazzjonali dwar dawk 
is-suġġetti.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-2024, il-Kummissjoni għandha 
talloka l-ammont addizzjonali msemmija 
fl-Artikolu 10(1)(b) għall-programmi tal-
Istati Membri kkonċernati skont il-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 1(c) tal-paragrafi 2 
sa 11 tal-Anness I, u fihom. L-allokazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq l-aħħar data 

1. Fl-2024, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta mal-Parlament Ewropew,
għandha talloka l-ammont addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 10(1)(b) għall-
programmi tal-Istati Membri kkonċernati 
skont il-kriterji msemmija fil-paragrafu 
1(c) tal-paragrafi 2 sa 11 tal-Anness I, u 



AD\1171239MT.docx 13/19 PE628.605v02-00

MT

statistika disponibbli għall-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 1(c) u fil-paragrafi 
2 sa 11 tal-Anness I. Il-finanzjament 
għandu jkun effettiv għall-perjodu mis-
sena kalendarja 2025.

fihom. L-allokazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħħar data statistika 
disponibbli għall-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(c) u fil-paragrafi 2 sa 11 tal-
Anness I. Il-finanzjament għandu jkun 
effettiv għall-perjodu mis-sena kalendarja 
2025.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni tal-fondi mill-
faċilità tematika mill-2025 għandha tqis, 
fejn xieraq, il-progress li sar fil-kisba tal-
miri tal-qafas ta' prestazzjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
.../... [CPR ] u n-nuqqas identifikati tal-
implimentazzjoni.

3. L-allokazzjoni tal-fondi mill-
faċilità tematika mill-2025 għandha tqis, 
fejn xieraq, il-progress li sar fil-kisba tal-
miri tal-qafas ta' prestazzjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
.../... [CPR ] u n-nuqqas identifikati tal-
implimentazzjoni. Il-programmi 
għandhom ikunu soġġetti għal rieżami ta'
nofs it-termini skont l-Artikoli 14 u 40 tar-
Regolament (UE) Nru … / ... [CPR] u l-
Artikolu 26 ta' dan ir-Regolament.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 15 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiġġustifikaw l-użu ta' appoġġ 
operazzjonali biex jinkisbu l-għanijiet ta'
dan ir-Regolament fil-programm u fir-
rapporti annwali ta' prestazzjoni kif 
imsemmija fl-Artikolu 27. Qabel l-
approvazzjoni tal-programm, il-
Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
rigward il-kompetenzi tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 12(3), tivvaluta s-sitwazzjoni bażi 
fl-Istati Membri li indikaw l-intenzjoni 

4. L-Istati Membri għandhom 
jiġġustifikaw l-użu ta' appoġġ 
operazzjonali biex jinkisbu l-għanijiet ta'
dan ir-Regolament fil-programm u fir-
rapporti annwali ta' prestazzjoni kif 
imsemmija fl-Artikolu 27. Qabel l-
approvazzjoni tal-programm, il-
Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u 
wara konsultazzjoni mal-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta rigward il-kompetenzi tal-Aġenzija 
skont l-Artikolu 12(3), tivvaluta s-
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tagħhom li jużaw appoġġ operazzjonali, 
waqt li tqis l-informazzjoni pprovduta 
minn dawk l-Istati Membri u, fejn rilevanti, 
l-informazzjoni disponibbli fid-dawl ta'
evalwazzjonijiet ta' Schengen u 
valutazzjonijiet ta' vulnerabbiltà, inklużi r-
rakkomandazzjonijiet li jsegwu 
evalwazzjonijiet ta' Schengen u 
valutazzjonijiet ta' vulnerabbiltà.

sitwazzjoni bażi fl-Istati Membri li indikaw 
l-intenzjoni tagħhom li jużaw appoġġ 
operazzjonali, waqt li tqis l-informazzjoni 
pprovduta minn dawk l-Istati Membri u, 
fejn rilevanti, l-informazzjoni disponibbli 
fid-dawl ta' evalwazzjonijiet ta' Schengen u 
valutazzjonijiet ta' vulnerabbiltà, inklużi r-
rakkomandazzjonijiet li jsegwu 
evalwazzjonijiet ta' Schengen u 
valutazzjonijiet ta' vulnerabbiltà.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument jista' jappoġġa miżuri ta'
assistenza teknika implimentati bl-
inizjattiva tal-Kummissjoni jew f'isimha. 
Dawn il-miżuri jistgħu jiġu finanzjati bir-
rata ta' 100 %.

L-istrument jista' jappoġġa miżuri ta'
assistenza teknika implimentati bl-
inizjattiva tal-Kummissjoni jew f'isimha, 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
finanzjati bir-rata ta' 100 %.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni, b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi, inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà, it-trasparenza u t-
traċċabilità tal-finanzjament tal-Unjoni, 
b'mod partikolari meta jippromwovu l-
azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 
effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi, 
inklużi lill-midja u lill-pubbliku.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F'konformità mar-rekwiżit ta'
rappurtar tagħha skont l-Artikolu 
43(3)(h)(i)(iii) tar-Regolament 
Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
f'konformità mal-Anness V.

1. F'konformità mar-rekwiżit ta'
rappurtar tagħha skont l-Artikolu 
41(3)(h)(i) u (ii) tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/10461a tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, kull sena l-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
f'konformità mal-Anness V.

____________________

1a Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, 
(UE) Nru 1304/2013, (UE) 
Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, 
(UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, 
u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li 
jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u 
retrospettiva ta' dan ir-Regolament, inklużi 
l-azzjonijiet implimentati skont dan l-
istrument.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u 
retrospettiva ta' dan ir-Regolament, inklużi 
l-azzjonijiet implimentati skont dan l-
istrument. Is-sejbiet tal-evalwazzjoni 
għandhom jintbagħtu lill-Parlament 
Ewropew mingħajr dewmien.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Wara r-rieżami ta' nofs it-terminu 
u l-evalwazzjoni retrospettiv, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni: ((

a) sa Ġunju 2024, rapport ta' evalwazzjoni 
interim dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament; dak ir-rapport ta'
evalwazzjoni interim għandu jinkludi 
wkoll valutazzjoni tal-eżami ta' nofs it-
terminu li jsir skont dan ir-Regolament u 
r-Regolamenti (UE) Nru .../... [CPR];

b) sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2027, rapport ta'
evalwazzjoni ex post dwar l-impatt ta' dan 
ir-Regolament u r-Regolamenti Speċifiċi 
wara t-tlestija tal-programmi nazzjonali. 

Il-Parlament Ewropew għandu jistieden 
lill-Kummissjoni tieħu sehem fi djalogu 
strutturat dwar ir-rieżami ta' nofs it-
terminu ta' nofs it-terminu u l-
evalwazzjoni ex post.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u sal-istess data 
ta' kull sena sussegwenti sal-2031, inkluża, 
l-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport ta' prestazzjoni annwali lill-
Kummissjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
36(6) tar-Regolament (UE) Nru .../... 
[CPR]. Ir-rapport ippreżentat fl-2023 
għandu jkopri l-implimentazzjoni tal-
programm imwettqa sat-30 ta' Ġunju 2022.

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u sal-istess data 
ta' kull sena sussegwenti sal-2031, inkluża, 
l-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport ta' prestazzjoni annwali lill-
Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew 
kif imsemmi fl-Artikolu 36(6) tar-
Regolament (UE) Nru .../... [CPR]. Ir-
rapport ippreżentat fl-2023 għandu jkopri l-
implimentazzjoni tal-programm imwettqa 
sat-30 ta' Ġunju 2022.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021. Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-iskambju tal-aħjar prattiki biex jiġu 
evalwati, promossi, appoġġati u żviluppati 
iktar il-politiki u l-objettivi tal-Unjoni, 
b'mod partikolari rigward il-protezzjoni 
tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-
komponenti differenti tal-kontroll fil-
fruntieri, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-identifikazzjoni, l-għoti tal-assistenza 
immedjata lil u tar-riferiment għas-
servizzi tal-protezzjoni ta' persuni 
vulnerabbli, b'mod partikolari n-nisa, it-
tfal u l-minorenni mhux akkumpanjati;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Miżuri li għandhom l-għan li jtejbu l-
interoperabbiltà tas-sistemi tal-IT u tan-
netwerks ta' komunikazzjoni.
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