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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni bil-għan li jitfassal mill-ġdid u jiġi sostitwit ir-

Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji 

u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina 

applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri 

minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolida. Fid-dawl tal-kriżi tal-migrazzjoni u tar-

rifuġjati, sar meħtieġ li s-sistema ta' Dublin tiġi riformata, kemm biex tiġi ssimplifikata u biex 

titjieb l-effikaċja tagħha fil-prattika, kif ukoll biex tirrifletti l-fatt  li ċerti Stati Membri 

kellhom jiffaċċjaw pressjonijiet sproporzjonati f'termini ta' talbiet għall-asil. 

Mekkaniżmu korrettiv  

L-approprjazzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din il-proposta jammontaw għal 

EUR 1,828 biljun għall-perjodu 2017-2020. Dan għandu jkopri l-ispejjeż tat-trasferiment 

ladarba l-mekkaniżmu ta' ekwità jkun ġie attivat għall-benefiċċju ta' Stat Membru, kif ukoll l-

istabbiliment u l-funzjonament tas-sistema kompjuterizzata għar-reġistrazzjoni u l-

allokazzjoni awtomatika ta' dawk li jfittxu l-asil, kif ukoll l-ispiża sabiex tinħoloq kapaċità ta' 

akkoljenza addizzjonali u biex jingħataw ikel u servizzi bażiċi lil dawk li qed ifittxu l-ażil li 

ġew ittrasferiti. 

Ir-rapporteur jieħu nota tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni li tiffissa limitu minimu fuq l-għadd 

ta' applikazzjonijiet għall-asil li lil hinn minnu il-mekkaniżmu korrettiv ta' distribuzzjoni jiġi 

attivat awtomatikament. Huwa iqis neċessarju li jiġi stabbilit dan il-limitu minimu ta' 

attivazzjoni sabiex l-ebda Stat Membru ma jħabbat wiċċu ma' pressjonijiet sproporzjonati 

f'termini ta' talbiet għall-asil jew jagħmel talba biex juża dan il-mekkaniżmu ta' distribuzzjoni 

meta fil-fatt jilqa' biss numru żgħir ta' persuni li jfittxu asil bl-għan ta' fattur ta' distribuzzjoni. 

Ir-rapporteur iqis, madankollu, li meta l-livell ta' attivazzjoni jiġi stabbilit għal 150 % tal-

kwota ta' riferenza ta' Stat Membru, il-Kummissjoni tkun qed titfa' fuq ċerti Stati Membri piż 

eċċessiv peress li dawn iridu jbatu waħedhom għadd ta' talbiet għall-asil li jaqbeż bin-nofs il-

kapaċità tagħhom qabel ma jiġi attivat il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Huwa jqis ukoll li limitu 

minimu baxx wisq mingħajr kundizzjonijiet addizzjonali jista' jwassal għal nuqqas ta' 

responsabilità ta' Stat Membru għall-kontroll u l-ġestjoni tal-fruntieri tiegħu. Huwa 

jipproponi, għalhekk, li dan il-limitu jiġi stabbilit għal 100 % tas-sehem ta' referenza ta' Stat 

Membru, iżda li jiġu evitati politiki potenzjalment ta' laxkezza fil-fruntieri permezz tal-

inklużjoni ta' klawsola ta' solidarjetà reċiproka li tippermetti s-sospensjoni tal-mekkaniżmu 

korrettiv meta Stat Membru jonqos milli jwettaq kif jixraq l-obbligi tiegħu ta' ġestjoni tal-

fruntiera esterna tiegħu u dan skont ir-Regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

tal-Kosta. Huwa jipproponi, fl-aħħar nett, li jiġi previst il-waqfien tal-applikazzjoni tal-

mekkaniżmu korrettiv biss meta l-għadd ta' applikazzjonijiet għall-asil lejn l-Istat Membru 

benefiċjarju jinżel għal 90 % tas-sehem tiegħu ta' referenza, u b'hekk jiġu evitati 

tluqijiet/ritorni ripetuti fis-sistema.  

L-ispejjeż tat-trasferiment  

Mill-EUR 1,828 biljun previsti, EUR 375 miljun huma ddedikati għar-rimbors tal-ispejjeż ta' 

trasferiment bejn l-Istati Membri għal total ta' 750 000 persuna ttrasferita. L-Artikolu 42 tal-

proposta ta' tfassil mill-ġdid jistipula li l-Istat Membru benefiċjarju li jiżgura t-trasferiment ta' 
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applikant għall-asil lejn l-Istat tal-allokazzjoni jitħallas lura somma fissa ta' EUR 500 għal 

kull persuna ttrasferita.  

Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġa l-proposta li l-Istat li jassumi r-responsabilità tat-

trasferiment għandu d-dritt li jirċievi kumpens u jqis li kumpens f'somma fissa huwa 

ġġustifikat peress li jippermetti li jiġi evitat piż burokratiku enormi ta' kontroll tal-ispejjeż 

reali. Huwa jqis, madankollu, li bl-iffissar ta' dan l-ammont għal EUR 500 għal kull persuna 

ttrasferita taħt il-pretest li l-benefiċċji li jitwarrbu mill-ispejjeż reali jistgħu jgħinu lill-Istati 

Membri l-aktar esposti, il-Kummissjoni mhix qed tqis it-twaqqif riċenti ta' strument ta' 

assistenza ta' emerġenza1 li huwa mfassal biex jikkompleta l-azzjonijiet meħuda mill-Istati 

Membri affettwati b'mod partikolari mill-influss għall-għarrieda u massiv ta' ċittadini ta' 

pajjiżi terzi (rifuġjati u migranti) fit-territorju tagħhom. 

Ir-rapporteur għalhekk jipproponi li din is-somma fissa tiġi ffissata għal EUR 300 għal kull 

persuna ttrasferita sabiex tkun aktar qrib tal-ispejjeż reali stmati. Għaldaqstant, l-ammont 

totali tat-trasferimenti għall-perjodu 2017-2020 jkun ta' EUR 225 miljun, li jippermetti li jiġu 

ffrankati EUR 150 miljun. Minn dan l-iffrankar, tal-anqas EUR 110 miljun jistgħu jintużaw 

biex jitmantna l-Fond ta' għajnuna ta' urġenza (EUR 30 miljun fl-2017 u EUR 40 miljun kull 

sena fl-2018 u l-2019) qabel ma tiskadi l-bażi legali tiegħu f'Marzu 2019.  

Is-solidarjetà finanzjarja u l-ħolqien ta' "riżerva ta' Dublin" fil-qafas tal-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni  

Ir-rapporteur iqis bħala leġittima, meħtieġa u proporzjonata, il-proposta tal-Kummissjoni li 

għandha l-għan li timponi fuq l-Istati Membri l-obbligu li jikkontribwixxu b'mod finanzjarju 

meta jirrifjutaw li jaċċettaw ir-responsabilità tal-persuni li jfittxu asil li jiġu assenjati lilhom 

permezz tal-istrument ta' distribuzzjoni. Huwa jisħaq fuq il-fatt li din il-kontribuzzjoni 

finanzjarja obbligatorja ma hija bl-ebda mod ta' natura punittiva, iżda tirrappreżenta sehem 

ġust għas-solidarjetà meħtieġa fost l-Istati Membri (Artikolu 80 tat-TFUE). Huwa jqis, 

madankollu, li l-mekkaniżmu finanzjarju previst mill-Kummissjoni f'dan il-każ mhuwiex l-

aktar wieħed adegwat, la mil-lat ta' ammont, u lanqas f'termini ta' modalità.  

Ir-rapporteur jipproponi li b'solidarjetà finanzjarja, Stat Membru li ma jissodisfax l-obbligi 

tiegħu skont il-mekkaniżmu korrettiv ta' distribuzzjoni jenħtieġ li jħallas, għal kull applikant li 

jkun ġie allokat għalih, l-ewwel u t-tieni sena EUR 50 000, it-tielet u r-raba' sena 

EUR 75 000, il-ħames sena u s-snin sussegwenti EUR 100 000. Dawn l-ammonti jitħallsu lura 

fis-sħuħija tagħhom fil-Fond AMIF maħluq bir-Regolament (UE) Nru 516/2014 għall-ħolqien 

ta' "riżerva ta' Dublin". Il-ħolqien ta' din ir-riżerva jista' jseħħ biss fil-mument tar-reviżjoni 

tal-AMIF prevista fl-Artikolu 60 tar-Regolament 514/2014 u l-Artikolu 28 tar-Regolament 

(UE) Nru 516/2014 sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2020. Jekk Stat Membru jonqos milli 

jħallas, il-Kummissjoni għandha żżomm l-istess ammont mill-ħlasijiet dovuti lil dak l-Istat 

Membru minn fondi oħra tal-Unjoni. 

L-approprjazzjonijiet ta' din ir-"riżerva ta' Dublin" huma maħsuba biex ikopru l-għoti ta' 

somma fissa għal kull applikant għall-asil u tinqasam proporzjonalment bejn l-Istati Membri li 

jipparteċipaw b'mod korrett għall-mekkaniżmu korrettiv ta' allokazzjoni. id-Deċiżjoni (UE) 

2015/1601 tispeċifika li l-miżuri ta' rilokazzjoni jibbenefikaw mill-appoġġ finanzjarju tal-

                                                 
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2016/369 tal-15 ta' Marzu 2016 dwar l-għoti ta' appoġġ ta' emerġenza fl-

Unjoni. 
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Fond għall-Asil. Għal dan l-għan, l-Istati Membri ta' rilokazzjoni jirċievu s-somma fissa ta' 

EUR 6,000 għal kull applikant għall-protezzjoni internazzjonali li kien suġġett għal 

rilokazzjoni fit-territorju tagħhom.  Għar-risistemazzjoni dan l-ammont huwa ta' EUR 10 000 

għal kull persuna; ir-rapporteur iqis li huwa xieraq, għalhekk, li dan il-mekkaniżmu ta' 

solidarjetà jipprevedi appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri; bis-sistema proposta, l-ammonti 

previsti għal kull applikant għal dan l-appoġġ finanzjarju se jiżdiedu b'mod proporzjonali 

għall-piż li huma għandhom jikkondividu minħabba n-nonparteċipazzjoni ta' ċerti Stati 

Membri.  

Sistema awtomatizzata għar-reġistrazzjoni u s-segwitu tat-talbiet  

Mill-EUR 1,828 biljun, EUR 3,603 miljun huma allokati għall-baġit ta' UE-LISA għall-

preparazzjoni, l-iżvilupp u t-tmexxija operattiva tas-sistema kompjuterizzata awtomatika 

għad-distribuzzjoni ta' dawk li jfittxu l-asil; Meta s-sistema awtomatizzata għar-reġistrazzjoni 

u s-segwitu tat-talbiet, u għall-mekkaniżmu ta' allokazzjoni prevista fl-Artikolu 44 tkun 

iddeterminat l-Istat Membru ta' allokazzjoni, din l-informazzjoni għandha tiddaħħal b'mod 

awtomatiku fil-Eurodac. Għalhekk jeħtieġ li jkun hemm interoperabbiltà bejn is-sistema 

ċentrali tal-mekkaniżmu korrettiv u s-sistema ċentrali tal-Eurodac. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Baġits 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 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) L-Aġenzija Ewropea għall-

immaniġġjar operazzjonali tas-sistemi tal-

IT fuq skala kbira fl-ispazju tal-libertà, is-

sigurtà u l-ġustizzja stabbilita mir-

Regolament (UE) Nru 1077/201121 

għandha tkun responsabbli għall-

preparazzjoni, l-iżvilupp u l-immaniġġjar 

operazzjonali tas-sistema ċentrali u għall-

infrastrutturi tal-komunikazzjoni bejn is-

sistema ċentrali u l-infrastrutturi 

nazzjonali. 

(30) L-Aġenzija Ewropea għall-

immaniġġjar operazzjonali tas-sistemi tal-

IT fuq skala kbira fl-ispazju tal-libertà, is-

sigurtà u l-ġustizzja stabbilita mir-

Regolament (UE) Nru 1077/201121 

għandha tkun responsabbli għall-

preparazzjoni, l-iżvilupp u l-immaniġġjar 

operazzjonali tas-sistema ċentrali, l-

interoperabilità tagħha ma' sistemi oħrajn 
u għall-infrastrutturi tal-komunikazzjoni 

bejn is-sistema ċentrali u l-infrastrutturi 

nazzjonali. 

___ ___ 

21 Ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 li jistabbilixxi Aġenzija 

21 Ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 li jistabbilixxi Aġenzija 
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Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-

sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' 

libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 286, 

1.11.2011, p. 1). 

Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-

sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' 

libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 286, 

1.11.2011, p. 1). 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Fattur ibbażat fuq id-daqs tal-

popolazzjoni u tal-ekonomija tal-Istati 

Membri għandu jiġi applikat bħala punt ta' 

referenza fl-operat tal-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni korrettiva flimkien ma' limitu 

massimu, sabiex il-mekkaniżmu jaħdem 

bħala mezz li jassisti lill-Istati Membri li 

jkunu jinsabu taħt pressjoni sproporzjonata. 

L-applikazzjoni tal-allokazzjoni korrettiva 

għall-benefiċċju ta' Stat Membru għandha 

tiġi attivata awtomatikament meta l-għadd 

tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali li għalihom ikun 

responsabbli Stat Membru taqbeż il-150 % 

taċ-ċifra identifika fil-fattur ta' referenza. 

Sabiex jirriflettu b'mod komprensiv l-

isforzi ta' kull Stat Membru, l-għadd ta' 

persuni risistemati effettivament f'dak l-

Istat Membru għandu jiżdied mal-għadd ta' 

applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali għall-finijiet ta' dan il-

kalkolu. 

(32) Fattur ibbażat fuq id-daqs tal-

popolazzjoni u tal-ekonomija tal-Istati 

Membri għandu jiġi applikat bħala punt ta' 

referenza fl-operat tal-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni korrettiva flimkien ma' limitu 

massimu, sabiex il-mekkaniżmu jaħdem 

bħala mezz li jassisti lill-Istati Membri li 

jkunu jinsabu taħt pressjoni sproporzjonata. 

L-applikazzjoni tal-allokazzjoni korrettiva 

għall-benefiċċju ta' Stat Membru għandha 

tiġi attivata awtomatikament meta l-għadd 

tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali li għalihom ikun 

responsabbli Stat Membru taqbeż il-100 % 

taċ-ċifra identifika fil-fattur ta' referenza. 

Sabiex jirriflettu b'mod komprensiv l-

isforzi ta' kull Stat Membru, l-għadd ta' 

persuni risistemati effettivament f'dak l-

Istat Membru għandu jiżdied mal-għadd ta' 

applikazzjonijiet għal protezzjoni 

internazzjonali għall-finijiet ta' dan il-

kalkolu. 

Ġustifikazzjoni 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Taħt il-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni, l-ispejjeż tat-trasferiment ta' 

applikant lejn l-Istat Membru tal-

allokazzjoni għandhom jiġu rimborżati 

mill-baġit tal-UE. 

(34) Taħt il-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni, l-ispejjeż tat-trasferiment ta' 

applikant lejn l-Istat Membru tal-

allokazzjoni għandhom jiġu rimborżati 

mill-baġit tal-UE bħala somma fissa ta' 

EUR 300 għal kull persuna ttrasferita. 

Ġustifikazzjoni 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Stat Membru tal-allokazzjoni jista' 

jiddeċiedi li ma jaċċettax l-applikanti 

allokati matul perjodu ta' tnax-il xahar, 

f'liema każ huwa għandu jdaħħal din l-

informazzjoni fis-sistema awtomatizzata u 

jinnotifika lill-Istati Membri l-oħrajn, lill-

Kummissjoni u lill-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għall-Asil. Wara dan l-applikanti 

li kienu se jiġu allokati lil dak l-Istat 

Membru għandhom jiġu allokati lill-Istati 

Membri l-oħra minflok. L-Istat Membru li 

temporanjament ma jkunx qed jieħu 

(35) Stat Membru tal-allokazzjoni li ma 

jaċċettax l-applikanti allokati matul 

perjodu ta' tnax-il xahar, għandu jdaħħal 

din l-informazzjoni fis-sistema 

awtomatizzata u jinnotifika lill-Istati 

Membri l-oħrajn, lill-Kummissjoni u lill-

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Asil. 

Wara dan l-applikanti li kienu se jiġu 

allokati lil dak l-Istat Membru għandhom 

jiġu allokati lill-Istati Membri l-oħra 

minflok. Għandu jitwaqqaf fond (il-

"Fond ta' Riżerva ta' Dublin") u l-Istat 
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sehem fl-allokazzjoni korrettiva għandhu 

jagħmel kontribuzzjoni ta' solidarjetà ta' 

EUR 250 000 għal kull applikant mhux 

aċċettat lill-Istat Membru li jiġi 

ddeterminat bħala responsabbli għall-

eżami ta' dawn l-applikazzjonijiet. Il-

Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-

modalitajiet prattiċi għall-implimentazzjoni 

tal-mekkaniżmu tal-kontribuzzjoni ta' 

solidarjetà f'att ta' implimentazzjoni. L-

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Asil se 

timmonitorja u tirrapporta għand il-

Kummissjoni fuq bażi annwali dwar l-

applikazzjoni tal-mekkaniżmu tas-

solidarjetà finanzjarja. 

Membru li ma jiħux sehem fl-allokazzjoni 

korrettiva għandu jħallas f'dak il-fond 

għal kull applikant li jkun ġie allokat 

għalih u li l-Istat Membru ma jaċċettax, 

ħlasijiet annwali ta' EUR 50 000 għall-

ewwel u t-tieni sena, EUR 75 000 għat-

tielet u r-raba' sena, u EUR 100 000 għas-

snin sussegwenti. Il-finanzjament tal-

Fond ta' Riżerva ta' Dublin huwa maħsub 

biex ikopri l-għoti ta' somma f'daqqa għal 

kull applikant għal protezzjoni 

internazzjonali, li tinqasam 

proporzjonalment bejn l-Istati Membri li 

jipparteċipaw fil-mekkaniżmu ta' 

allokazzjoni korrettiva. Jekk Stat Membru 

f'sitwazzjoni ta' ksur jonqos milli jħallas, 

il-Kummissjoni jenħtieġ li żżomm l-istess 

ammont mill-ħlasijiet dovuti lil dak l-Istat 

Membru minn fondi oħra tal-Unjoni. Il-

Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-

modalitajiet prattiċi għall-implimentazzjoni 

tal-prinċipju speċifikat hawn fuq f'att ta' 

implimentazzjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għall-Asil se timmonitorja u 

tirrapporta għand il-Kummissjoni fuq bażi 

annwali. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Kontinwita bejn is-sistema biex 

ikun iddeterminat l-Istat Membru 

responsabbli stabbilita bir-Regolament 

(UE) Nru 604/2013 u s-sistema stabbilita 

b'dan ir-Regolament għandha tkun żgurata. 

B'mod simili, konsistenza għandha tkun 

żgurata bejn dan ir-Regolament u r-

Regolament [Proposta għal Regolament li 

jfassal mill-ġdid ir-Regolament (UE) Nru 

603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill]. 

(41) Il-kontinwita bejn is-sistema biex 

ikun iddeterminat l-Istat Membru 

responsabbli stabbilita bir-Regolament 

(UE) Nru 604/2013 u s-sistema stabbilita 

b'dan ir-Regolament għandha tkun żgurata. 

B'mod simili, il-konsistenza għandha tkun 

żgurata bejn dan ir-Regolament u r-

Regolament [Proposta għal Regolament li 

jfassal mill-ġdid ir-Regolament (UE) 

Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill]. Meta s-sistema awtomatizzata 

għar-reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tat-

talbiet, u għall-mekkaniżmu ta' 

allokazzjoni prevista fl-Artikolu 44 tkun 
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iddeterminat l-Istat Membru ta' 

allokazzjoni, din l-informazzjoni għandha 

tiddaħħal b'mod awtomatiku fil-Eurodac. 

Għalhekk jeħtieġ li jkun hemm 

interoperabbiltà bejn is-sistema ċentrali 

tal-mekkaniżmu korrettiv u s-sistema 

ċentrali tal-Eurodac. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tagħmel espliċita r-rabta bejn iż-żewġ regolamenti inkwistjoni, bil-ħsieb li 

tiżgura l-koerenza bejn iż-żewġ sistemi abbażi tal-interoperabbiltà tagħhom. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-paragrafu 1 japplika meta s-

sistema awtomatizzata msemmija fl-

Artikolu 44(1) tindika li l-għadd ta' 

applikazzjonijiet għall-protezzjoni 

internazzjonali li għalih Stat Membru jkun 

responsabbli skont il-kriterji tal-Kapitolu 

III, l-Artikoli 3(2) jew (3), 18 u 19, 

flimkien mal-għadd ta' persuni 

effettivament risistemati, ikun ogħla minn 

150 % tal-għadd ta' referenza għal dak l-

Istat Membru skont il-fattur imsemmi fl-

Artikolu 35. 

2. Il-paragrafu 1 japplika meta s-

sistema awtomatizzata msemmija fl-

Artikolu 44(1) tindika li l-għadd ta' 

applikazzjonijiet għall-protezzjoni 

internazzjonali li għalih Stat Membru jkun 

responsabbli skont il-kriterji tal-Kapitolu 

III, l-Artikoli 3(2) jew (3), 18 u 19, 

flimkien mal-għadd ta' persuni 

effettivament risistemati, ikun ogħla minn 

100 % tal-għadd ta' referenza għal dak l-

Istat Membru skont il-fattur imsemmi fl-

Artikolu 35. 

Ġustifikazzjoni 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Solidarjetà finanzjarja Solidarjetà finanzjarja u l-ħolqien tar-

Riżerva ta' Dublin 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Stat Membru jista’, fi tmiem il-

perjodu ta' tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament u fi tmiem kull 

perjodu ta' tnax-il xahar minn hemm ‘il 

quddiem, idaħħal fis-sistema 

awtomatizzata li temporanjament 

mhuwiex jieħu sehem fil-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni korrettiva stabbilit fil-

Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament bħala 

Stat Membru tal-allokazzjoni u jinnotifika 

b'dan lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u 

lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-

Asil. 

1. Stat Membru li jonqos li jissodisfa 

l-obbligi tiegħu skont il-mekkaniżmu tal-

allokazzjoni korrettiva stabbilit fil-

Kapitolu VII, bħala Stat Membru tal-

allokazzjoni, jenħtieġ li, fi tmiem il-

perjodu ta' tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament u fi tmiem kull 

perjodu ta' tnax-il xahar minn hemm ‘il 

quddiem, idaħħal fis-sistema 

awtomatizzata dik l-informazzjoni u 

jinnotifika b'dan lill-Istati Membri, lill-

Kummissjoni u lill-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għall-Asil. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem il-perjodu ta' tnax-il xahar 

imsemmi fil-paragrafu 2, sistema 

awtomatizzata għandha tikkomunika lill-

Istat Membru li ma pparteċipax fil-

mekkaniżmu ta' allokazzjoni ta' korrezzjoni 

l-għadd ta' applikanti li kieku kien ikun l-

Istat Membru ta' allokazzjoni tagħhom. 

3. Fi tmiem il-perjodu ta' tnax-il xahar 

imsemmi fil-paragrafu 2, sistema 

awtomatizzata għandha tikkomunika lill-

Istat Membru li ma pparteċipax fil-

mekkaniżmu ta' allokazzjoni ta' korrezzjoni 

l-għadd ta' applikanti li kieku kien ikun l-

Istat Membru ta' allokazzjoni tagħhom. 
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Dak l-Istat Membru għandu mbagħad 

jagħmel kontribuzzjoni ta' solidarjetà ta' 

EUR 250 000 għal kull applikant li kieku 

kien jiġi allokat lil dak l-Istat Membru 

matul il-perjodu rispettiv ta' tnax-il xahar. 

Il-kontribuzzjoni ta' solidarjetà għandha 

titħallas lill-Istat Membru determinat 

bħala responsabbli biex jeżamina l-

applikazzjonijiet rispettivi. 

Għandu jitwaqqaf fond (il-"Fond ta' 

Riżerva ta' Dublin") u l-Istat Membru li 

ma jiħux sehem fl-allokazzjoni korrettiva 

għandu jħallas f'dak il-fond għal kull 

applikant li jkun ġie allokat għalih u li l-

Istat Membru ma jaċċettax, ħlasijiet 

annwali ta' EUR 50 000 għall-ewwel u t-

tieni sena, EUR 75 000 għat-tielet u r-

raba' sena, u EUR 100 000 għas-snin 

sussegwenti. Il-finanzjament tal-Fond ta' 

Riżerva ta' Dublin għandu jkopri l-għoti 

ta' somma f'daqqa għal kull applikant 

għal protezzjoni internazzjonali, li 

tinqasam proporzjonalment bejn l-Istati 

Membri li jipparteċipaw fil-mekkaniżmu 

ta' allokazzjoni korrettiva. Jekk Stat 

Membru f'sitwazzjoni ta' ksur jonqos milli 

jħallas, il-Kummissjoni għandha żżomm l-

istess ammont mill-ħlasijiet dovuti lil dak 

l-Istat Membru minn fondi oħra tal-

Unjoni. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-ispejjeż għat-trasferiment tal-

applikant lejn l-Istat Membru ta' 

allokazzjoni, l-Istat Membru benefiċjarju 

għandu jitħallas lura b'somma f'daqqa EUR 

500 għal kull persuna ttrasferita skont l-

Artikolu 38(c). Dan l-appoġġ finanzjarju 

għandu jiġi implimentat billi jiġu applikati 

l-proċeduri stipulati fl-Artikolu 18 tar-

Regolament (UE) Nru 516/2014. 

Għall-ispejjeż għat-trasferiment tal-

applikant lejn l-Istat Membru ta' 

allokazzjoni, l-Istat Membru benefiċjarju 

għandu jitħallas lura b'somma f'daqqa 

EUR 300 għal kull persuna ttrasferita skont 

l-Artikolu 38(c). Dan l-appoġġ finanzjarju 

għandu jiġi implimentat billi jiġu applikati 

l-proċeduri stipulati fl-Artikolu 18 tar-

Regolament (UE) Nru 516/2014. 

Ġustifikazzjoni 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 
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montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-sistema awtomatizzata għandha 

tinnotifika lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni hekk kif l-għadd ta' 

applikazzjonijiet fl-Istat Membru 

benefiċjarju li għalihom ikun l-Istat 

Membru responsabbli skont dan ir-

Regolament jinżel taħt il-150 % mis-sehem 

tiegħu skont l-Artikolu 35(1). 

Is-sistema awtomatizzata għandha 

tinnotifika lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni hekk kif l-għadd ta' 

applikazzjonijiet fl-Istat Membru 

benefiċjarju li għalihom ikun l-Istat 

Membru responsabbli skont dan ir-

Regolament jinżel taħt id-90 % mis-sehem 

tiegħu skont l-Artikolu 35(1). 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Jekk Stat Membru ma jissodisfax kif 

jixraq l-obbligi tiegħu tal-ġestjoni tal-

fruntiera esterna tiegħu skont ir-

Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, il-

Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza 

kkwalifikata, jista' jiddeċiedi li jissospendi 

l-mekkaniżmu ta' allokazzjoni korrettiva. 

Id-deċiżjoni li jissospendi dan il-

mekkaniżmu għandha tkun valida għal 

mhux aktar minn perijodu determinat ta' 

sena. 

 ___ 

 1aIr-Regolament (UE) 2016/1624 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Settembru 2016 dwar il-Gwardja 

Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li 

jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
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jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2005/267/KE (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 1). 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-interoperabilità bejn is-sistema 

kompjuterizzata u l-Eurodac hija żgurata 

permezz ta' kanal ta' komunikazzjoni 

dirett bejn is-sistemi ċentrali, sabiex 

jippermetti t-trażmissjoni awtomatika tal-

informazzjoni dwar id-determinazzjoni 

tal-Istat Membru ta' allokazzjoni permezz 

tal-mekkaniżmu korrettiv. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni 

operazzjonali ta' sistemi tal-IT fuq skala 

kbira fil-qasam tal-libertà, tas-sigurtà u tal-

ġustizzja stabbilita bir-Regolament (UE) 

Nru 1077/2011 għandha tkun responsabbli 

għall-preparazzjoni, l-iżvilupp u l-ġestjoni 

operazzjonali tas-sistema ċentrali u tal-

infrastruttura ta' komunikazzjoni bejn is-

sistema ċentrali u l-infrastrutturi 

nazzjonali. 

3. L-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni 

operazzjonali ta' sistemi tal-IT fuq skala 

kbira fil-qasam tal-libertà, tas-sigurtà u tal-

ġustizzja stabbilita bir-Regolament (UE) 

Nru 1077/2011 għandha tkun responsabbli 

għall-preparazzjoni, l-iżvilupp u l-ġestjoni 

operazzjonali tas-sistema ċentrali, tal-

interoperabilità tagħha ma' sistemi oħrajn 
u tal-infrastruttura ta' komunikazzjoni bejn 

is-sistema ċentrali u l-infrastrutturi 

nazzjonali. 
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