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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta biex tiġi stabbilita Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) li l-iskop ewlieni tagħha jkun it-twettiq ta' 

valutazzjonijiet tar-riskju bil-quddiem fl-oqsma tas-sigurtà, il-migrazzjoni u s-saħħa pubblika 

tal-vjaġġaturi li jkunu eżenti mir-rekwiżit ta' viża bil-ħsieb li jingħataw l-awtorizzazzjoni biex 

jivvjaġġaw lejn iż-Żona Schengen. Din il-proposta hija parti mill-iżvilupp kontinwu tal-

Istrateġija għal Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri tal-UE u xxejjen nuqqas importanti ta' 

informazzjoni fir-rigward tal-vjaġġaturi li jkunu eżenti mir-rekwiżit ta' viża. Ikun xieraq li l-

ETIAS, filwaqt li tikkomplementa s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u s-Sistema 

ta' Dħul/Ħruġ (EES), tikkontribwixxi biex ittejjeb il-kwalità tal-ġestjoni tal-fruntieri ta' 

Schengen, b'mod partikolari fil-fruntieri tal-art, iżżid il-konvenjenza tal-ivvjaġġar u tqawwi l-

ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-terroriżmu u theddid ieħor għas-sigurtà.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li s-sistema proposta hija proporzjonali għall-ħtiġijiet 

identifikati u strutturata sew, b'Sistema ta' Informazzjoni ċentrali li l-iżvilupp u l-

manutenzjoni tagħha se jkunu f'idejn l-aġenzija eu-LISA u li se tiġi ġestita minn Unità 

Ċentrali inkorporata fil-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) u kkollegata 

mal-infrastrutturi tal-gwardji tal-fruntieri nazzjonali, u l-Unitajiet Nazzjonali tal-ETIAS f'kull 

Stat Membru. 

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta għall-interoperabilità tas-sistemi ta' informazzjoni fil-qasam tal-

ġustizzja u l-affarijiet interni u, b'mod partikolari, grad għoli ta' kondiviżjoni tar-riżorsi mal-

EES li suppost jirriżulta biex jiġu ffrankati spejjeż sinifikanti fit-twaqqif tal-ETIAS. 

Ir-rapporteur ifakkar li b'kollox huwa stmat li l-iżvilupp tal-ETIAS se jiġi jiswa 

EUR 212,1 miljun, maħsuba biex ikopru l-ispiża biex jiġu żviluppati u mħaddma l-

komponenti ċentrali tal-ETIAS u biex l-infrastrutturi eżistenti fil-fruntieri nazzjonali tal-Istati 

Membri jiġu integrati mal-ETIAS, filwaqt li bħala medja huwa stmat li l-operazzjonijiet 

annwali (mill-2021) se jiġu jiswew EUR 85 miljun. Huwa jagħti l-appoġġ tiegħu għall-fatt li, 

mill-2020, l-ispejjeż operattivi fl-Istati Membri suppost se jiġu sostnuti mill-programmi 

nazzjonali tagħhom taħt il-Fond għas-Sigurtà Interna (FSI). Huwa jilqa' l-fatt li huwa mistenni 

li l-ETIAS se jkun finanzjarjament kompletament awtosuffiċjenti permezz tad-dħul li jiġbor 

mill-ħlasijiet tal-utenti. Huwa jfakkar ukoll li l-Europol għandu jkollu wkoll ir-riżorsi 

finanzjarji u umani meħtieġa biex jelabora l-Lista ta' Sorveljanza u jikkollega d-databażijiet 

tiegħu mal-ETIAS.

Ir-rapporteur jaqbel mal-proposta biex id-dħul iġġenerat mill-ħlasijiet jiġi ttrattat bħala dħul 

assenjat estern, li jiġi riportat b'mod awtomatiku għas-snin segwenti u jippermetti li, 

eventwalment, kwalunkwe bilanċ favorevoli taħt id-dħul jintuża għall-finanzjament tal-infiq 

relatat fil-qasam tal-Fruntieri Intelliġenti. Huwa qed jipproponi li l-ħlas tal-awtorizzazzjoni 

għall-ivvjaġġar jiżdied għal EUR 10 iżda jżomm l-Artikolu 16(4) li jgħid li l-Kummissjoni 

għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati biex tadatta l-ammont ta' dan il-ħlas għaż-żieda 
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fl-ispejjeż għall-iżvilupp, l-integrazzjoni, il-kollegament u t-tħaddim tal-ETIAS. Bl-għarfien li 

huwa mistenni li, mill-2020, 39 miljun persuna fis-sena se japplikaw għal awtorizzazzjoni 

għall-ivvjaġġar taħt l-ETIAS, din il-proposta għal żieda tal-ħlas suppost tirrappreżenta dħul 

importanti għall-baġit tal-Unjoni.  

Huwa qed jipproponi wkoll li kwalunkwe bilanċ favorevoli li jifdal taħt id-dħul wara li jkunu 

ġew koperti l-ispejjeż rikorrenti għat-tħaddim u l-manutenzjoni tal-ETIAS jintuża għall-

finanzjament tal-infiq relatat fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri taħt il-kapitolu 18.02 (sigurtà 

interna) tal-baġit ġenerali jew il-programmi jew l-azzjonijiet suċċessuri taħt il-QFP ta' wara l-

2020. 

Ir-rapporteur qed jipproponi li l-età li qabilha l-applikant ma jkollu għalfejn jipprovdi l-ebda

ħlas tinbidel minn tmintax għal tnax-il sena iżda, fl-istess ħin, jixtieq li jkun hemm sett aktar 

estensiv ta' vjaġġaturi eżenti mill-ħlas, inklużi l-istudenti u l-għalliema li jivvjaġġaw lejn iż-

Żona Schengen għal skopijiet ta' studju jew taħriġ, ir-riċerkaturi u r-rappreżentanti żgħażagħ 

ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi, b'analoġija mad-dispożizzjonijiet attwali tal-Kodiċi 

dwar il-Viżi u r-Rakkomandazzjoni Nru 2005/761/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-28 ta' Settembru 2005. F'dan il-kuntest, huwa qed jipproponi wkoll li l-formola ta' 

applikazzjoni tiġi emendata sabiex tippermetti li dawn il-persuni jiġġustifikaw l-appartenenza 

tagħhom għal waħda minn dawn il-kategoriji.

Ir-rapporteur qed jipproponi li l-validità tal-awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar titnaqqas għal 

tliet snin, b'mod li tippermetti li l-kontrolli fuq il-vjaġġaturi jerġgħu jsiru b'mod aktar 

frekwenti fil-kuntest attwali ta' riskju kbir għas-sigurtà u biex titqies l-evoluzzjoni tas-

sitwazzjoni personali tal-applikanti. 

Ir-rapporteur ifakkar li, għall-perjodu 2014-2020, ġew previsti EUR 791 miljun taħt l-

istrument għall-fruntieri tal-FSI biex jiġu żviluppati s-sistemi informatiċi bħala appoġġ għall-

ġestjoni tal-flussi migratorji. Minn dan l-ammont, EUR 480 miljun huma previsti għall-EES u 

EUR 210 miljun (bl-esklużjoni tal-ispejjeż taħt l-intestatura 5) għall-ETIAS. Huwa jistenna li 

l-Kummissjoni tipproponi att delegat mingħajr dewmien malli jiġu konklużi ż-żewġ proposti 

leġiżlattivi għar-riallokazzjoni tal-EUR 101 miljun li jifdal fi ħdan l-istrument għall-fruntieri 

tal-FSI. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jixtieq jindika li l-fattur li se jiġġenera l-ispejjeż ewlenin malli 

jitlesta t-twaqqif tal-ETIAS (mill-2021 'il quddiem) huwa l-infiq taħt il-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-FSI għat-tħaddim tal-Interfaċċi Nazzjonali Uniformi, kif 

ukoll l-ispejjeż għall-aġenziji eu-LISA u Frontex biex iħaddmu l-ETIAS għal 24 siegħa kull 

ġurnata tal-ġimgħa. Ir-rapporteur iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-aġenziji eu-LISA u Frontex u 

lill-Istati Membri jiżguraw l-ogħla grad ta' kosteffiċjenza possibbli tul l-introduzzjoni 

gradwali u l-implimentazzjoni tal-ETIAS.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits 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 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Jinħtieġ li d-dħul iġġenerat mill-
pagament ta’ miżati ta’ awtorizzazzjoni 
għall-ivvjaġġar jiġi assenjat biex ikopri l-
ispejjeż operazzjonali u ta’ manutenzjoni 
rikorrenti tas-Sistema ta’ Informazzjoni 
tal-ETIAS, l-Unità Ċentrali tal-ETIAS u l-
Unitajiet Nazzjonali tal-ETIAS. Fid-dawl 
tal-karattru speċifiku tas-sistema, ikun 
adegwat li d-dħul jiġi trattat bħala dħul 
assenjat estern.

(55) Jenħtieġ li l-ispejjeż rikorrenti 
għat-tħaddim u l-manutenzjoni tas-
Sistema ta' Informazzjoni ETIAS, tal-Unità 
Ċentrali tal-ETIAS u l-Unitajiet Nazzjonali 
tal-ETIAS ikunu koperti mid-dħul 
iġġenerat mill-pagament tal-ħlasijiet ta' 
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar.
Kwalunkwe ammont li jifdal wara li 
jkunu ġew koperti dawn l-ispejjeż jenħtieġ 
li jiġi assenjat biex ikopri l-infiq imġarrab 
taħt il-programmi u l-azzjonijiet fil-
Kapitolu 18 02 (Sigurtà Interna) tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni jew, mill-
1 ta' Jannar 2021, taħt il-programmi jew 
l-azzjonijiet suċċessuri. Fid-dawl tal-
karattru speċifiku tas-sistema, ikun 
adegwat li d-dħul jiġi trattat bħala dħul 
assenjat estern.

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġi speċifikat li l-ispejjeż tal-ETIAS imisshom jiġu koperti bħala kwistjoni 
prijoritarja, iżda li kwalunkwe bilanċ favorevoli taħt id-dħul jista' jintuża għal skopijiet oħra. 
Ikun xieraq li l-bażi ġuridika tispeċifika n-natura ta' dawn l-iskopijiet.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tal-Iskrinjar tal-ETIAS 
għandu jiltaqa' kull meta jkun meħtieġ, u 
tal-anqas darbtejn fis-sena. L-ispejjeż u l-
ġestjoni tal-laqgħat tiegħu huma r-
responsabbiltà tal-Aġenzija Ewropea 

4. Il-Bord tal-Iskrinjar tal-ETIAS 
għandu jiltaqa' kull meta jkun meħtieġ, u 
tal-anqas darbtejn fis-sena. L-ispejjeż u l-
ġestjoni tal-laqgħat tiegħu għandhom 
ikunu r-responsabilità tal-Aġenzija 
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għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta, li għaldaqstant għandha tirċievi l-
finanzjament u l-persunal addizzjonali 
adegwati.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ipproċessar ta' dejta personali fis-
Sistema ta' Informazzjoni tal-ETIAS minn 
kwalunkwe utent ma għandux iwassal għal 
diskriminazzjoni kontra ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fuq il-bażi ta' sess, razza jew oriġini 
etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, 
età jew orjentament sesswali. Dan għandu 
jirrispetta bis-sħiħ id-dinjità u l-integrità 
tal-bniedem. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lit-tfal, lill-anzjani u lill-persuni 
b’diżabilità.

L-ipproċessar ta' data personali fis-Sistema 
ta' Informazzjoni tal-ETIAS minn 
kwalunkwe utent ma għandux iwassal għal 
diskriminazzjoni kontra ċittadini ta' pajjiżi 
terzi fuq il-bażi ta' sess, razza, jew oriġini 
etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, 
età jew orjentament sesswali. Dan għandu 
jirrispetta bis-sħiħ id-dinjità u l-integrità 
tal-bniedem. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lit-tfal, lill-anzjani u lill-persuni 
b'diversità funzjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sit web pubbliku u l-
applikazzjoni għall-apparati mobbli 
għandhom ikunu disponibbli fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Istati Membri.

3. Is-sit web pubbliku u l-app għall-
apparat mobbli għandhom ikunu 
disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Istati Membri, u f'verżjonijiet li jkunu 
adattati għall-użu minn persuni 
b'diversità funzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jekk l-applikant jappartjenix għal 
waħda mill-kategoriji ta' applikanti 
msemmija fil-punti (b) sa (d) tal-
Artikolu 16(2) li jkunu eżenti mill-ħlas 
għall-awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar, u li 
għandhom jintgħażlu minn lista 
prestabbilita; f'dan il-każ, l-applikant 
għandu jippreżenta, flimkien mal-
applikazzjoni tiegħu, kwalunkwe 
dokument rilevanti bħala prova li l-iskop 
għall-vjaġġ tiegħu jaqa' taħt waħda mill-
kategoriji stabbiliti fil-punti (b) sa (d) tal-
Artikolu 16(2).

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' mistoqsija rigward l-iskop tal-vjaġġ hija l-konsegwenza loġika tal-proposta tar-
rapporteur biex kategoriji speċifiċi ta' vjaġġaturi jsiru eżenti mill-ħlas (ara l-Em 7) filwaqt li 
jintroduċi l-kategoriji (b), (c) u (d) ġodda, eż. għall-iskopijiet ta' studju, taħriġ, riċerka 
xjentifika jew parteċipazzjoni f'konferenzi. L-analiżi tal-iskop tal-vjaġġ għal dawn il-
kategoriji speċifiċi tista' twassal biex l-ipproċessar idum kemxejn iktar peress li jkun hemm 
bżonn li d-dokumenti ta' akkumpanjament jiġu eżaminati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jsir ħlas għall-
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar ta' EUR 5
mill-applikant għal kull applikazzjoni.

1. Għandu jsir ħlas għall-
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar ta' EUR 10
mill-applikant għal kull applikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-ħlas għal EUR 10 se tirriżulta f'bilanċ favorevoli taħt id-dħul li huwa stmat li se 
jkun ta' EUR 305 miljun* fis-sena (EUR 110 miljun** fil-każ ta' ħlas ta' EUR 5), bilanċ li 
jista' jiġi assenjat għall-attivitajiet sottofinanzjati fil-baġit tal-UE fil-qasam tal-migrazzjoni u 
s-sigurtà. Is-somma ta' EUR 10 hija żgħira biżżejjed li ma tħallix impatt dejjiemi fuq it-
turiżmu, lanqas fuq dak mir-reġjuni anqas għonja. [* 10 x 39 miljun vjaġġatur = 390 miljun 
→ 390 miljun - 85 miljun (spejjeż operattivi) = 305 miljun; ** 5 x 39 miljun vjaġġatur = 
195 miljun → 195 miljun - 85 miljun = 110 miljun].
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tfal ta' inqas minn tmintax-il sena
għandhom ikunu eżenti mill-ħlas għall-
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar.

2. L-applikanti li jappartjenu għal 
kwalunkwe kategorija minn dawn li ġejjin
għandhom ikunu eżenti mill-ħlas għall-
awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar:

(a) tfal ta' anqas minn 12-il sena;

(b) it-tfal tal-iskola, l-istudenti, l-
istudenti fil-livell postuniversitarju u l-
għalliema li jakkumpanjawhom fuq 
soġġorn bl-iskop ta' studju jew ta' taħriġ 
edukattiv;

(c) ir-riċerkaturi li jivvjaġġaw bl-iskop 
li jwettqu riċerka xjentifika;

(d) ir-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ tal-età ta' 25 sena jew anqas li 
jipparteċipaw fis-seminars, il-konferenzi 
jew l-avvenimenti sportivi, kulturali jew 
edukattivi organizzati mill-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jixtieq inaqqas l-età tal-minorenni li jibbenefikaw minn eżenzjoni mill-ħlas għal 
12-il sena, iżda jkun xieraq li l-eżenzjoni mill-ħlas tiġi prevista wkoll għal għadd ta' kategoriji 
oħra, b'analoġija mad-dispożizzjonijiet attwali tal-Kodiċi dwar il-Viżi u r-Rakkomandazzjoni 
Nru 2005/761/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Settembru 2005, b'mod li 
jiġi ffaċilitat il-ħruġ min-naħa tal-Istati Membri ta' viżi uniformi għal waqfa qasira għal dawk 
ir-riċerkaturi minn pajjiżi terzi li jivvjaġġaw fil-Komunità bl-iskop li jwettqu riċerka 
xjentifika.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn l-informazzjoni pprovduta 
mill-applikant fil-formola tal-



AD\1133120MT.docx 9/16 PE606.223v02-00

MT

applikazzjoni tissuġġerixxi li tista' 
tingħata eżenzjoni mill-ħlas għall-
awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 16, l-
Unità Nazzjonali tal-ETIAS tal-Istat 
Membru responsabbli tista' titlob 
informazzjoni jew dokumentazzjoni 
addizzjonali mill-applikant sabiex 
tivverifika li huwa tassew parti minn 
waħda mill-kategoriji eżenti mill-ħlas 
għall-awtorizzazzjoni skont kif inhuwa 
previst fil-punti (b) sa (d) tal-
Artikolu 16(2), u fir-rigward tat-tul tal-
attività konċernata.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar 
għandha tibqa' valida għal ħames snin jew 
sa tmiem il-validità tad-dokument tal-
ivvjaġġar irreġistrat waqt l-applikazzjoni, 
skont liem minnhom jiġri l-ewwel, u tkun 
valida għat-territorju tal-Istati Membri.

2. Awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar 
għandha tibqa' valida għal tliet snin jew sa 
tmiem l-attività li tkun attivat l-eżenzjoni
mill-ħlas għall-awtorizzazzjoni skont il-
punti (b) sa (d) tal-Artikolu 16(2) jew sad-
data meta ma jibqax validu d-dokument
tal-ivvjaġġar irreġistrat waqt l-
applikazzjoni, skont liem minnhom jiġri l-
ewwel, u għandha tkun valida għat-
territorju tal-Istati Membri.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
għandha tingħata l-finanzjament u l-
persunal adegwati biex teżerċita r-
responsabbiltajiet imsemmija fl-
Artikolu 65.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Europol għandu jingħata l-
finanzjament u l-persunal adegwati biex 
jeżerċita r-responsabbiltajiet imsemmija 
fil-paragrafi (1), (2) u (3) ta' dan l-
Artikolu.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż imġarrba f’konnessjoni mal-
iżvilupp ta’ Sistema ta’ Informazzjoni tal-
ETIAS, l-integrazzjoni tal-infrastruttura 
tal-fruntieri nazzjonali eżistenti u rabta
mal-Interfaċċa Nazzjonali Uniformi kif 
ukoll minħabba l-ospitar tal-Interfaċċa 
Nazzjonali Uniformi, it-twaqqif tal-
Unitajiet Ċentrali u Nazzjonali tal-ETIAS u 
l-operat tal-ETIAS għandhom jitħallsu 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni.

L-ispejjeż imġarrba f'konnessjoni mal-
iżvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-
ETIAS, l-integrazzjoni tal-infrastruttura 
tal-fruntieri nazzjonali eżistenti u l-
kollegament mal-Interfaċċa Nazzjonali 
Uniformi kif ukoll minħabba l-ospitar tal-
Interfaċċa Nazzjonali Uniformi, it-twaqqif 
tal-Unitajiet Ċentrali u Nazzjonali tal-
ETIAS u t-tħaddim tal-ETIAS għandhom 
ikunu proporzjonali għall-ħtiġijiet 
amministrattivi individwali ta' kull Stat 
Membru u jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni. Qabel ma tibda kwalunkwe 
proċedura ta' akkwist, il-Kummissjoni 
għandha twettaq analiżi preċiża tar-
rekwiżiti tekniċi għall-integrazzjoni tas-
sistemi nazzjonali eżistenti, tal-istandards 
tekniċi tal-ETIAS, u tar-rekwiżiti rigward 
il-kontenut u l-aċċessibbiltà tal-ETIAS.

Ġustifikazzjoni

Id-diġitalizzazzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri hija tendenza dejjem tikber fil-livell nazzjonali fi 
ħdan l-UE u fil-pajjiżi terzi. L-esperjenza fl-iżvilupp ta' sistemi informatiċi fuq skala kbira fil-
livell tal-UE, bħas-sistemi SIS II u VIS, żvelat li dawn l-inizjattivi esperjenzaw eskalazzjoni 
tal-ispejjeż. Għaldaqstant, huwa importanti li l-ispejjeż jiġu ċċarati minn qabel bl-aktar mod 
preċiż possibbli, sabiex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' spejjeż eċċessivi.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż li ġejjin għandhom ikunu 
esklużi:

imħassar

(a) l-Uffiċċju tal-Istati Membri għall-
ġestjoni tal-proġett (laqgħat, missjonijiet, 
uffiċċji);

(b) l-ospitar ta’ sistemi nazzjonali (spazju, 
implimentazzjoni, elettriku, tkessiħ);

(c) it-tħaddim ta’ sistemi nazzjonali 
(kuntratti tal-operaturi u ta’ appoġġ);

(d) l-adattament speċifiku tal-verifiki fuq 
il-fruntieri;

(e) id-disinn, l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, it-tħaddim u l-
manutenzjoni ta’ netwerks nazzjonali ta’ 
komunikazzjoni;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirċievu 
appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż li 
jġarrbu b'riżultat tar-responsabbiltajiet 
elenkati fl-Artikolu 66. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 78 sabiex 
tiddefinixxi tali appoġġ finanzjarju.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Id-dħul iġġenerat mill-ETIAS għandu 
jikkostitwixxu dħul assenjat estern 
f’konformità mal-Artikolu 21(4) tar-
Regolament (UE, EURATOM) Nru 
966/2012.

Id-dħul iġġenerat mill-ETIAS għandu 
jikkostitwixxu dħul assenjat estern 
f'konformità mal-Artikolu 21(4) tar-
Regolament (UE, EURATOM) 
Nru 966/2012. Kwalunkwe dħul li jifdal 
wara li jkunu ġew koperti l-ispejjeż għall-
iżvilupp tal-ETIAS u l-ispejjeż rikorrenti 
relatati mat-tħaddim u l-manutenzjoni 
tas-Sistema tal-Informazzjoni tal-ETIAS, 
tal-Unità Ċentrali tal-ETIAS u tal-
Unitajiet Nazzjonali tal-ETIAS għandu 
jiġi assenjat biex ikopri l-infiq imġarrab 
taħt il-programmi u l-azzjonijiet fil-
Kapitolu 18 02 (Sigurtà Interna) tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni jew, mill-
1 ta' Jannar 2021, taħt il-programmi jew 
l-azzjonijiet suċċessuri.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa [Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament – OPOCE, jekk 
jogħġbok issostitwixxi bid-data attwali] u 
kull sitt xhur wara dan matul il-fażi tal-
iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-
ETIAS, l-eu-LISA għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-istat attwali tal-iżvilupp tas-
Sistema Ċentrali, tal-Interfaċċi Uniformi u 
tal-Infrastruttura ta’ Komunikazzjoni bejn 
is-Sistema Ċentrali u l-Interfaċċi Uniformi. 
Ladarba jiġi finalizzat l-iżvilupp, għandu 
jiġi ppreżentat rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jispjega fid-
dettall kif ikunu intlaħqu l-objettivi, b’mod 
partikolari dawk marbuta mal-ippjanar u 
mal-ispejjeż, kif ukoll ġustifikazzjoni għal 
kwalunkwe diverġenza.

2. Sa [Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament – OPOCE, jekk 
jogħġbok issostitwixxi bid-data attwali] u 
kull sitt xhur wara dan matul il-fażi tal-
iżvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-
ETIAS, l-aġenzija eu-LISA għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-istat attwali tal-
iżvilupp tas-Sistema Ċentrali, tal-Interfaċċi 
Uniformi u tal-Infrastruttura ta' 
Komunikazzjoni bejn is-Sistema Ċentrali u 
l-Interfaċċi Uniformi. Dak ir-rapport 
għandu jinkludi ħarsa ġenerali lejn l-
iżviluppi baġitarji u tal-ispejjeż 
b'valutazzjoni teknika u finanzjarja fid-
dettall, informazzjoni preċiża dwar iż-
żidiet fl-ispejjeż u l-bidliet fir-rekwiżiti 
tad-disinn u r-raġunijiet għal kwalunkwe 
żieda jew bidla ta' dan it-tip, kif ukoll 
informazzjoni dwar kwalunkwe riskju li 
jista' jħalli impatt fuq l-ispejjeż 
kumplessivi tas-sistema li għandhom 
jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni bi 
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qbil mal-Artikolu 74. Ladarba jiġi 
finalizzat l-iżvilupp, għandu jiġi ppreżentat 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jispjega fid-dettall kif ikunu 
ntlaħqu l-objettivi, b'mod partikolari dawk 
marbuta mal-ippjanar u mal-ispejjeż, kif 
ukoll ġustifikazzjoni għal kwalunkwe 
diverġenza.

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza fl-iżvilupp ta' sistemi informatiċi oħra fuq skala kbira fil-livell tal-UE, bħas-
sistemi SIS II u VIS, żvelat li dawn l-inizjattivi spiss jesperjenzaw dewmien twil u eskalazzjoni 
tal-ispejjeż. Sabiex jiġu żgurati l-iskrutinju u s-sorveljanza parlamentari sħaħ tal-proċess u 
jiġi minimizzat ir-riskju ta' spejjeż eċċessivi u dewmien qed jiġi ssuġġerit li r-rapportar mill-
aġenzija eu-LISA lura lill-Parlament u lill-Kunsill matul l-iżvilupp tal-ETIAS imissu jinkludi 
aġġornament obbligatorju dwar l-iżviluppi baġitarji u tal-ispejjeż.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tliet snin wara l-bidu tal-operat tal-ETIAS 
u kull erba’ snin minn hemm ’il quddiem, 
il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ETIAS 
u tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 
neċessarji lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Din l-evalwazzjoni tinkludi:

Sena wara li jibdew l-operazzjonijiet tal-
ETIAS u kull sentejn minn hemm 'il 
quddiem, il-Kummissjoni għandha tevalwa 
l-ETIAS u tagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet neċessarji lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluża 
valutazzjoni fid-dettall tal-
implikazzjonijiet baġitarji tagħhom. Din l-
evalwazzjoni għandha tinkludi:

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati l-iskrutinju parlamentari, is-sorveljanza u l-ippjanar baġitarji sħaħ u 
b'mod li jiġu identifikati l-bidliet li possibbilment ikollhom impatt fuq il-baġit minn kemm 
jista' jkun kmieni, qed jiġi ssuġġerit li l-evalwazzjonijiet kumplessivi jseħħu wara sena u 
sussegwentement kull sentejn, u li jinkludu ħarsa ġenerali tal-implikazzjonijiet baġitarji 
possibbli għall-operazzjonijiet ġejjiena.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-riżultati miksuba mill-ETIAS 
b'kunsiderazzjoni tal-objettivi, il-mandat u 
l-kompiti tagħha;

(a) l-ispejjeż u r-riżultati miksuba mill-
ETIAS b'kunsiderazzjoni tal-objettivi, il-
mandat u l-kompiti tagħha;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-dħul iġġenerat tal-UE u l-infiq 
imġarrab mill-korpi tal-UE kif ukoll mill-
Istati Membri.
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