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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta li tistabbilixxi l-
Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, bħala parti mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021–
2027. Il-Fond se jipprovdi appoġġ għall-ġestjoni effiċjenti tal-migrazzjoni mill-Istati Membri 
tal-UE b'pakkett ta' EUR 10,4 biljun.

Il-kriżi tal-migrazzjoni wriet il-ħtieġa ta' approċċ Ewropew komuni msejjes fuq is-solidarjetà 
u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà. Għaldaqstant, ir-Rapporteur tilqa' ż-żieda fil-baġit 
disponibbli għall-migrazzjoni u l-ażil bħala pass essenzjali lejn il-bini ta' sistema ta' ażil u 
akkoljenza b'saħħitha, ġusta u effettiva fi ħdan l-UE. 

Madankollu, ir-Rapporteur tqis li l-proposta kif inhi bħalissa titfa' enfasi eċċessiva fuq it-tiżjid 
tar-rati ta' ritorn. Fil-fatt, il-kriterji proposti għall-allokazzjoni tal-finanzjament għall-
programmi nazzjonali taħt ġestjoni kondiviża jiddisponu li 40 % ta' dan il-finanzjament se 
jkunu ddestinati skont l-indikaturi relatati mal-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari u l-ħruġ 
ta' deċiżjonijiet ta' ritorn għad-detriment ta' azzjonijiet fil-qasam tal-ażil, il-migrazzjoni legali 
u l-integrazzjoni. Dan joħloq inċentivi għall-Istati Membri biex joħorġu u jinfurzaw 
deċiżjonijiet ta' ritorn, mingħajr ma jqisu r-riskji għall-persuni rimpatrijati u l-impatt possibbli 
għall-pajjiżi ta' oriġini. 

Il-passi meħuda mill-Kummissjoni biex tibni politika tal-migrazzjoni b'saħħitha tal-UE iridu 
jintlaqgħu tajjeb. Madankollu, ir-Rapporteur temmen li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jinkludu fil-proposta l-garanziji meħtieġa għall-persuni rimpatrijati u l-pajjiżi ta' 
oriġini. Id-deċiżjonijiet ta' ritorn ma jistgħux jittieħdu mingħajr valutazzjoni komprensiva tas-
sitwazzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u tal-kapaċità ta' assorbiment fil-livell lokali. Huwa essenzjali 
li jiġi vverifikat l-impatt possibbli tal-persuni rimpatrijati fuq l-istabbiltà tal-pajjiżi ta' oriġini, 
billi r-ritorni jistgħu jikkontribwixxu għall-kunflitt, għat-twegħir u għall-fraġilità. 

Barra minn hekk, il-Parlament u l-Kunsill għandhom jiżguraw li r-relazzjonijiet tal-UE mal-
pajjiżi terzi ma jkunux jiddependu mill-kooperazzjoni fil-qasam tar-ritorn u r-riammissjoni. 
Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi għandha tkun ibbażata fuq l-interess reċiproku u approċċ 
komprensiv aktar milli fuq l-interessi u l-prijoritajiet tal-UE fil-qasam tal-migrazzjoni. 
Attenzjoni ffukata b'mod dejjaq fuq il-ġestjoni tal-migrazzjoni tista' tipperikola l-
kooperazzjoni tal-UE mal-pajjiżi terzi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(4a) Jenħtieġ li l-Fond jirrispetta bis-
sħiħ id-drittijiet tal-bniedem, ikun 
konformi mal-Aġenda 2030, il-prinċipju 
tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, kif 
stabbilit fl-Artikolu 208 tat-TFUE, u l-
impenji fil-livell internazzjonali fir-
rigward tal-migrazzjoni u l-ażil, b'mod 
partikolari l-Patt Globali dwar ir-Rifuġjati 
u l-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, 
Ordnata u Regolari (PGM).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jenħtieġ li l-ġestjoni tal-Fond 
minn perspettiva ta' żvilupp tqis id-diversi 
kawżi fundamentali tal-migrazzjoni 
bħalma huma l-kunflitt, il-faqar, in-
nuqqas ta' kapaċità agrikola, l-
edukazzjoni u l-inugwaljanza.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' 
pajjiżi terzi jenħtieġ li inter alia tkun parti 
importanti fil-ftehimiet ta' riammissjoni 
għall-istimulazzjoni tas-suq tax-xogħol u 
l-opportunitajiet ta' xogħol fil-pajjiżi ta' 
ritorn sabiex jitnaqqsu l-inċentivi li jħajru 
lill-migranti ritornati jaqsmu mill-ġdid il-
fruntieri Ewropej.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li l-Fond isostni l-ġestjoni 
effiċjenti tal-flussi ta' migrazzjoni billi, 
fost affarijiet oħra, jippromwovi miżuri 
komuni fil-qasam tal-ażil, inklużi l-isforzi 
tal-Istati Membri fl-akkoljenza ta' persuni li 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali 
permezz tar-risistemazzjoni u t-
trasferiment ta' applikanti għall-
protezzjoni internazzjonali, jew il-
benefiċjarji tagħha, bejn l-Istati Membri, u 
li tappoġġa strateġiji ta' integrazzjoni kif 
ukoll politika aktar effettiva dwar il-
migrazzjoni legali biex tiġi żgurata l-
kompetittività fit-tul tal-Unjoni u l-futur 
tal-mudell soċjali tagħha u jitnaqqsu l-
inċentivi għal migrazzjoni irregolari 
permezz ta' politika sostenibbli ta' ritorn u 
ta' riammissjoni. Jenħtieġ li l-Fond 
jappoġġa t-tisħiħ ta' kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi biex isaħħaħ il-ġestjoni ta' 
flussi ta' persuni li japplikaw għall-ażil u 
forom oħra ta' protezzjoni internazzjonali, 
rimedji għal migrazzjoni legali u biex tiġi 
miġġielda l-migrazzjoni illegali u tiġi 
żgurata sostenibbiltà ta' ritorn u 
riammissjoni effettiva lejn pajjiżi terzi.

(7) Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa l-
promozzjoni ta' miżuri komuni fil-qasam 
tal-ażil, inklużi l-isforzi tal-Istati Membri 
fl-akkoljenza ta' persuni permezz tar-
risistemazzjoni u t-trasferiment bejn l-Istati 
Membri, jappoġġaw l-istrateġiji ta' 
integrazzjoni , akkoljenza u inklużjoni u
politika ta' migrazzjoni legali aktar 
effettiva, jiġġieldu kontra l-migrazzjoni
irregolari u jimplimentaw politika ta' ritorn 
u ta' riammissjoni sostenibbli. Jenħtieġ li l-
Fond jappoġġa t-tisħiħ tal-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi biex isaħħaħ il-ġestjoni
tal-flussi, l-istabbiliment ta' rimedji għal 
migrazzjoni legali, biex tiġi miġġielda l-
migrazzjoni irregolari, jiġi miġġieled it-
traffikar tal-migranti, jiġu żgurati s-
sostenibbiltà tar-ritorn u r-riammissjoni
effettiva lejn pajjiżi terzi. Jenħtieġ li l-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi tkun 
ġenwinament ibbażata fuq l-interess 
reċiproku .

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kriżi tal-migrazzjoni enfasizzat 
il-ħtieġa li tiġi riformata s-Sistema 
Ewropea Komuni tal-Ażil sabiex jiġu 
żgurati proċeduri effiċjenti ta' ażil biex 
jiġu evitati movimenti sekondarji, biex 
jiġu pprovduti uniformi u kundizzjonijiet 

(8) Huwa xieraq li jiġu appoġġati u 
mtejba l-isforzi li jsiru mill-Istati Membri 
biex jimplimentaw bis-sħiħ u kif jixraq l-
acquis tal-Unjoni dwar l-ażil, b'mod 
partikolari biex jagħtu kondizzjonijiet ta' 
akkoljenza xierqa lill-persuni spustati u 



PE628.531v02-00 6/32 AD\1172894MT.docx

MT

xierqa ta' akkoljenza għall-applikanti ta' 
protezzjoni internazzjonali, standards 
uniformi għall-għoti ta' protezzjoni 
internazzjonali u drittijiet u benefiċċji 
xierqa għall-benefiċjarji ta' protezzjoni 
internazzjonali. Fl-istess ħin, kien hemm 
bżonn ta' riforma biex tiddaħħal fis-seħħ
sistema aktar ġusta u aktar effettiva biex 
tiġi stabbilità r-responsabbiltà tal-Istati 
Membri għall-applikanti ta' protezzjoni 
internazzjonali kif ukoll qafas tal-Unjoni 
għall-isforzi ta' risistemazzjoni tal-Istati 
Membri. Għalhekk, huwa xieraq li l-Fond 
jipprovdi aktar appoġġ għall-isforzi tal-
Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ u 
kif jixraq is-Sistema Ewropea Komuni tal-
Ażil riformata.

lill-applikanti għal protezzjoni 
internazzjonali u lill-benefiċjarji ta' 
protezzjoni internazzjonali, biex jiżguraw 
id-determinazzjoni korretta tal-istatus,
biex japplikaw proċeduri tal-ażil ġusti u 
effettivi u biex jippromwovu prattika tajba 
fil-qasam tal-ażil, sabiex jipproteġu d-
drittijiet tal-persuni li jeħtieġu protezzjoni 
internazzjonali u jagħmluha possibbli li s-
sistemi tal-ażil tal-Istati Membri jaħdmu 
b'mod effiċjenti. Għalhekk, jenħtieġ li l-
Fond jipprovdi aktar appoġġ għall-isforzi 
tal-Istati Membri biex jimplimentaw bis-
sħiħ u kif jixraq is-Sistema Ewropea 
Komuni tal-Ażil riformata.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li l-Fond jikkumplimenta u 
jsaħħaħ l-attivitajiet imwettqa mill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
(EUAA - European Union Agency for 
Asylum) stabbilità bir-Regolament 
(UE) Nru.../.. [Regolament EUAA]14 bil-
għan li jiffaċilita u jtejjeb il-funzjonament 
tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, billi 
jikkoordina u jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
prattika u l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-Istati Membri, il-promozzjoni tad-dritt 
tal-Unjoni dwar l-ażil u standards 
operazzjonali biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
uniformità fuq il-bażi ta' protezzjoni għolja 
fir-rigward tal-proċeduri għall-protezzjoni 
internazzjonali, il-kundizzjonijiet tal-
akkoljenza u l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' 
protezzjoni madwar l-Unjoni, b'mod li 
jippermetti distribuzzjoni sostenibbli u 
ġusta tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni 
internazzjonali, jiffaċilita l-konverġenza 
fil-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
protezzjoni internazzjonali madwar l-

(9) Jenħtieġ li l-Fond jikkumplimenta u 
jsaħħaħ l-attivitajiet imwettqa mill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
(EUAA - European Union Agency for 
Asylum) stabbilità bir-Regolament 
(UE) Nru.../.. [Regolament EUAA]14 bil-
għan li jiffaċilita u jtejjeb il-funzjonament 
tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, billi 
jikkoordina u jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
prattika u l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-Istati Membri, il-promozzjoni tad-dritt 
tal-Unjoni u ta' standards operazzjonali 
dwar l-ażil biex jiġi żgurat ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u livell għoli ta' 
uniformità fuq il-bażi ta' protezzjoni għolja 
fir-rigward tal-proċeduri għall-protezzjoni 
internazzjonali, il-kundizzjonijiet tal-
akkoljenza u l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' 
protezzjoni madwar l-Unjoni, b'mod li 
jippermetti distribuzzjoni sostenibbli u 
ġusta tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni 
internazzjonali, li fl-aħħar mill-aħħar 
ifittex dejjem l-aħjar interess tal-
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Unjoni, jappoġġa l-isforzi ta' 
risistemazzjoni tal-Istati Membri u 
jipprovdi assistenza operazzjonali u 
teknika lill-Istati Membri għall-ġestjoni 
tas-sistemi tal-ażil u l-akkoljenza tagħhom, 
b'mod partikolari dawk li s-sistemi 
tagħhom huma soġġetti għal pressjoni 
sproporzjonata.

applikant, jiffaċilita l-konverġenza fil-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-
protezzjoni internazzjonali madwar l-
Unjoni, jappoġġa l-isforzi ta' 
risistemazzjoni tal-Istati Membri u 
jipprovdi assistenza operazzjonali u 
teknika lill-Istati Membri għall-ġestjoni 
tas-sistemi tal-ażil u l-akkoljenza tagħhom, 
b'mod partikolari dawk li s-sistemi 
tagħhom huma soġġetti għal pressjoni 
sproporzjonata.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa l-isforzi 
mill-Unjoni u l-Istati Membri dwar it-
tisħiħ tal-kapaċità tal-Istati Membri li 
jiżviluppaw, jimmonitorjaw u jevalwaw il-
politiki tagħhom dwar l-ażil fid-dawl tal-
obbligi tagħhom skont il-liġi eżistenti tal-
Unjoni.

(10) Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa l-isforzi 
li jsiru mill-Unjoni u mill-Istati Membri 
rigward it-tisħiħ tal-kapaċità li l-Istati
Membri għandhom li jiżviluppaw, 
jimmonitorjaw u jevalwaw il-politiki 
tagħhom dwar l-ażil fid-dawl tal-obbligi 
tagħhom skont id-dritt eżistenti tal-Unjoni
u d-dritt internazzjonali abbażi ta' 
approċċ komprensiv għar-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-soċjetajiet u l-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi huma komponent essenzjali 
tal-politika tal-Unjoni dwar l-ażil biex tiġi 
żgurata l-ġestjoni adegwata ta' flussi ta' 
persuni li japplikaw għall-ażil jew forom 
oħra ta' protezzjoni internazzjonali. Bil-
għan li l-wasliet mimlija perikoli, u 
irregolari, jiġu sostitwiti b'wasliet legali u 
bla perikoli fit-territorju tal-Istati Membri 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew ta' persuni 

(11) Is-sħubijiet u l-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi huma komponent essenzjali 
tal-politiki tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni 
u l-ażil biex jiġi żgurat li n-nies ma 
jkunux imġiegħla jitilqu minn pajjiżhom,
tiġi żgurata l-ġestjoni adegwata tal-flussi 
migratorji tal-persuni, inklużi dawk li 
japplikaw għall-ażil jew forom oħra ta' 
protezzjoni internazzjonali. Bil-għan li l-
wasliet mimlija perikoli, u irregolari, jiġu 
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apolidi fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali, li tintwera solidarjetà ma' 
pajjiżi f'reġjuni li lejhom, jew fi ħdanhom, 
numru kbir ta' persuni fil-bżonn ta' 
protezzjoni internazzjonali jkunu ġew 
spustjati, billi tingħata għajnuna biex 
tittaffa l-pressjoni fuq dawn il-pajjiżi, li 
tingħata għajnuna fil-kisba tal-objettivi 
ta' politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni biż-
żieda tal-influwenza tal-Unjoni fil-
konfront ta' pajjiżi terzi, u biex jingħata 
kontribut effettiv għal inizjattivi dinjija ta' 
risistemazzjoni permezz ta' vuċi waħda 
f'fora internazzjonali u ma' pajjiżi terzi, 
jenħtieġ li l-Fond jipprovdi inċentivi 
finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-
Qafas tal-Unjoni għar-Risistemazzjoni [u l-
Ammissjoni Umanitarja].

sostitwiti b'wasliet legali u bla perikoli fit-
territorju tal-Istati Membri ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi jew ta' persuni apolidi, inklużi 
dawk li jinsabu fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali, li tintwera solidarjetà mal-
pajjiżi fir-reġjuni li lejhom, jew fi 
ħdanhom, numru kbir ta' persuni fil-bżonn 
ta' protezzjoni internazzjonali jkunu ġew 
spustjati billi tingħata għajnuna biex tittaffa 
l-pressjoni minn fuq dawn il-pajjiżi, u bil-
għan li jingħata kontribut effettiv għal 
inizjattivi dinjija ta' risistemazzjoni 
permezz ta' vuċi waħda f'fora 
internazzjonali u mal-pajjiżi terzi, jenħtieġ 
li l-Fond jipprovdi inċentivi finanzjarji 
għall-implimentazzjoni tal-Qafas tal-
Unjoni għar-Risistemazzjoni [u l-
Ammissjoni Umanitarja] u għal inizjattivi 
umanitarji oħra simili adottati mill-Istati 
Membri, individwalment jew b'mod 
konġunt.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed jikkunsidra l-livelli 
għoli tal-flussi migratorji lejn l-Unjoni fl-
aħħar snin u l-importanza li tiġi żgurata l-
koeżjoni tas-soċjetajiet tagħna, huwa 
kruċjali li jiġu appoġġati l-politiki tal-Istati 
Membri għall-integrazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi residenti legalment, inkluż fl-
oqsma ta' prijorità identifikati fil-Pjan ta' 
Azzjoni dwar l-Integrazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi adottat mill-Kummissjoni fl-
2016.

(12) Meta wieħed jikkunsidra l-
importanza li tiġi żgurata l-koeżjoni tas-
soċjetajiet tagħna, huwa kruċjali li jiġu 
appoġġati l-politiki tal-Istati Membri għall-
akkoljenza, l-integrazzjoni u l-inklużjoni 
bikrija taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
residenti legalment, inkluż fl-oqsma ta' 
prijorità identifikati fil-Pjan ta' Azzjoni 
dwar l-Integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi adottat mill-Kummissjoni fl-2016.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiżdied l-effiċjenza, jinkiseb 
l-akbar valur miżjud tal-Unjoni u tiġi 
żgurata l-konsistenza tar-rispons tal-
Unjoni biex titrawwem l-integrazzjoni tal-
barranin, l-azzjonijiet iffinanzjati skont il-
Fond jenħtieġ li jkunu speċifiċi u 
kumplimentari għall-azzjonijiet 
iffinanzjati skont il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+) u l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Il-
miżuri ffinanzjati skont dan il-Fond 
jenħtieġ li jappoġġaw miżuri mfassla 
apposta għall-bżonnijiet ta' ċittadini ta' 
pajjiż terz li huma ġeneralment 
implementati fl-istadju bikri ta' 
integrazzjoni, u azzjonijiet orizzontali li 
jappoġġaw il-kapaċitajiet ta' Stati Membri 
fil-qasam ta' integrazzjoni, filwaqt li l-
interventi għal ċittadini ta' pajjiż terz 
b'impatt fuq perjodu itwal jenħtieġ li jiġu 
ffinanzjati skont il-FEŻR u l-FSE+.

(13) Sabiex itejjeb u jsaħħaħ il-proċess 
ta' integrazzjoni fis-soċjetajiet Ewropej, il-
Fond jenħtieġ li jiffaċilita l-migrazzjoni 
legali lejn l-Unjoni f'konformità mal-
ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali tal-Istati 
Membri u jantiċipa t-tħejjija tal-proċess 
ta' integrazzjoni sa mill-pajjiż ta' oriġini 
taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu se jiġu 
lejn l-Unjoni. Jenħtieġ li l-azzjonijiet fil-
pajjiżi terzi jkunu koerenti bis-sħiħ mal-
prinċipju ta' koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp u mal-impenji għall-ilħuq tal-
għanijiet ta' żvilupp sostenibbli .

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jenħtieġ li l-ambitu tal-miżuri ta' 
integrazzjoni jinkludi wkoll il-benefiċjarji 
ta' protezzjoni internazzjonali sabiex ikun 
żgurat approċċ komprensiv għall-
integrazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta' dak il-gruppi fil-mira.
Fejn il-miżuri ta' integrazzjoni jkunu 
kkombinati mal-akkoljenza, jenħtieġ li l-
azzjonijiet, fejn ikun adatt, jippermettu 
wkoll l-inklużjoni ta' dawk li qed ifittxu l-
ażil.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F'dan il-kuntest, l-awtoritajiet tal-
Istati Membri responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-Fond jenħtieġ li 
jkunu meħtieġa li jikkooperaw u li 
jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni mal-awtoritajiet 
identifikati mill-Istati Membri bl-għan tal-
ġestjoni tal-interventi tal-FSE+ u tal-
FEŻR u kull fejn meħtieġ mal-awtoritajiet
ta' ġestjoni u mal-awtoritajiet ta' ġestjoni 
ta' fondi oħra tal-Unjoni li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tal-
barranin.

(14) Sabiex ikun effiċjenti u jikseb l-
ikbar valur miżjud, jenħtieġ li l-Fond 
jsegwi approċċ aktar immirat, b'appoġġ 
għal strateġiji konsistenti maħsuba 
speċifikament biex jippromwovu l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
fuq livell nazzjonali, lokali u/jew 
reġjonali, fejn ikun adatt. Jenħtieġ li 
dawk l-istrateġiji jiġu implimentati 
prinċipalment mill-awtoritajiet lokali jew 
reġjonali u atturi mhux statali, filwaqt li 
ma jiġux esklużi l-awtoritajiet nazzjonali, 
b'mod partikolari fejn l-organizzazzjoni 
amministrattiva speċifika ta' Stat Membru 
tkun teħtieġ dan, jew fejn, fi Stat 
Membru, l-azzjonijiet ta' akkoljenza, 
integrazzjoni u inklużjoni jaqgħu taħt 
kompetenza kondiviża bejn l-Istat u 
amministrazzjoni deċentralizzata. 
Jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet ta' 
implimentazzjoni jagħżlu l-miżuri l-aktar 
adattati għas-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom minn firxa ta' miżuri 
disponibbli.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Politika effiċjenti dwar ir-ritorn hija 
parti integrali tal-approċċ komprensiv tal-
migrazzjoni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jsegwu. Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa 
u jinkoraġġixxi l-isforzi mill-Istati Membri 
bil-ħsieb ta' implimentazzjoni effettiva u 
żvilupp ulterjuri ta' standards komuni dwar 
ir-ritorn, b'mod partikolari kif stabbilit fid-
Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15, u ta' approċċ 
integrat u koordinat għall-ġestjoni tar-

(20) Politika effiċjenti dwar ir-ritorn hija 
parti integrali tal-approċċ komprensiv tal-
migrazzjoni li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jsegwu. Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa 
u jinkoraġġixxi l-isforzi li jsiru mill-Istati 
Membri bil-ħsieb tal-implimentazzjoni
effettiva u l-iżvilupp ulterjuri ta' standards 
komuni dwar ir-ritorn, b'enfasi fuq ir-
ritorni volontarji, b'mod partikolari kif 
spjegat fid-Direttiva 2008/115/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15, u ta' 
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ritorn. Għal politiki ta' ritorn sostenibbli, 
il-Fond jenħtieġ ukoll li jappoġġa miżuri 
relatati f'pajjiżi terzi, bħalma huma r-
riintegrazzjoni ta' persuni rimpatrijati.

approċċ integrat u koordinat għall-ġestjoni 
tar-ritorn. Il-Fond jenħtieġ ukoll li 
jappoġġa miżuri relatati f'pajjiżi terzi
sabiex jiffaċilita u jiggarantixxi r-ritorn u 
r-riammissjoni sikuri u dinjitużi kif ukoll 
ir-riintegrazzjoni sostenibbli, kif 
imnaqqax fil-PGM.

__________________ __________________

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

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
preferenza għar-ritorn volontarju. Sabiex 
jiġi promoss ir-ritorn volontarju, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jikkunsidraw inċentivi bħal 
trattament preferenzjali fil-forma ta' 
għajnuna mtejba għar-ritorn. Dan it-tip ta' 
ritorn volontarju huwa fl-interessi kemm 
tal-persuni rimpatrijati kif ukoll tal-
awtoritajiet f'termini tal-kosteffettività 
tiegħu.

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
preferenza għar-ritorn volontarju. Sabiex 
jiġi promoss ir-ritorn volontarju, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jikkunsidraw inċentivi bħal 
trattament preferenzjali fil-forma ta' 
għajnuna mtejba għar-ritorn, permezz ta' 
taħriġ vokazzjonali fl-Ewropa li jgħin lill-
persuni rimpatrijati jerġgħu jidħlu fis-suq 
tax-xogħol fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. 
Dan it-tip ta' ritorn volontarju huwa fl-
interessi kemm tal-persuni rimpatrijati kif 
ukoll tal-awtoritajiet f'termini tal-
kosteffettività tiegħu.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-miżuri speċifiċi ta' appoġġ għal 
dawk li jirritornaw fl-Istati Membri u fil-

(23) Il-miżuri speċifiċi ta' appoġġ għall-
persuni rimpatrijati, b'attenzjoni 
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pajjiżi ta' ritorn jistgħu jtejbu l-
kundizzjonijiet tar-ritorn u r-riintegrazzjoni 
tagħhom.

partikolari lill-bżonnijiet umanitarji u ta' 
protezzjoni tagħhom, fl-Istati Membri u 
fil-pajjiżi ta' ritorn jistgħu jtejbu l-
kundizzjonijiet tar-ritorn u jsaħħu r-
riintegrazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-gruppi 
vulnerabbli. Jenħtieġ li d-deċiżjonijiet ta' 
ritorn ikunu bbażati fuq valutazzjoni 
komprensiva u bir-reqqa tas-sitwazzjoni 
fil-pajjiż ta' oriġini, inkluża evalwazzjoni 
tal-kapaċità ta' assorbiment fil-livell 
lokali. Il-miżuri u l-azzjonijiet speċifiċi li 
jappoġġjaw lill-pajjiżi ta' oriġini, u b'mod 
partikolari lill-persuni vulnerabbli, 
jikkontribwixxu biex tiġi żgurata s-
sostenibbiltà, is-sikurezza u l-effettività 
tar-ritorni. Jenħtieġ li dawn il-miżuri jiġu 
implimentati bil-parteċipazzjoni attiva tal-
awtoritajiet lokali, tas-soċjetà ċivili u tad-
dijaspori.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-ftehimiet ta' riammissjoni u 
arranġamenti oħra huma komponent 
integrali tal-politika ta' ritorn tal-Unjoni u 
għodda ċentrali għall-ġestjoni effiċjenti tal-
flussi migratorji billi jiffaċilitaw ir-ritorn ta' 
malajr ta' migranti irregolari. Dawk il-
ftehimiet huma element importanti fil-
qafas tad-djalogu u l-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi tal-oriġini u t-tranżitu ta' 
migranti irregolari u l-implimentazzjoni 
tagħhom fil-pajjiżi terzi jenħtieġ li jkun 
appoġġat fl-interess ta' politiki ta' ritorn 
effettivi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni.

(24) Il-ftehimiet ta' riammissjoni u 
arranġamenti oħra huma komponent 
integrali tal-politika ta' ritorn tal-Unjoni u 
għodda ċentrali għall-ġestjoni effiċjenti tal-
flussi migratorji billi jiffaċilitaw ir-ritorn ta' 
malajr ta' migranti irregolari. Dawk il-
ftehimiet huma element importanti fil-
qafas tal-kooperazzjoni u tad-djalogu 
politiku ma' pajjiżi terzi tal-oriġini u t-
tranżitu ta' migranti irregolari, u l-
implimentazzjoni tagħhom fil-pajjiżi terzi 
jenħtieġ li jkun appoġġat fl-interess ta' 
politiki ta' ritorn effettivi fil-livell 
nazzjonali u tal-Unjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Minbarra l-appoġġ għar-ritorn ta' 
persuni kif previst f'dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li l-Fond jappoġġa wkoll miżuri 
oħra biex tiġi miġġielda l-migrazzjoni 
illegali, jiġu indirizzati l-inċentivi għall-
migrazzjoni illegali jew l-evitar ta' regoli 
eżistenti dwar l-immigrazzjoni legali, biex 
b'hekk tiġi salvagwardata l-integrità tas-
sistemi tal-immigrazzjoni tal-Istati 
Membri.

(25) Minbarra l-appoġġ għall-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
jew tal-persuni apolidi fi ħdan l-Istati 
Membri, jenħtieġ li l-Fond jappoġġja
wkoll miżuri oħra biex jiġi miġġieled it-
traffikar tal-migranti, biex jiġi inkoraġġit 
u ffaċilitat l-istabbiliment ta' regoli dwar 
il-migrazzjoni legali, biex b'hekk tiġi 
salvagwardjata l-integrità tas-sistemi tal-
immigrazzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini, 
f'konformità sħiħa mal-Prinċipju ta' 
Koerenza għall-Iżvilupp Sostenibbli .

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-impjieg ta' migranti irregolari 
toħloq fattur ta' ġibda għall-migrazzjoni 
illegali u ddgħajjef l-iżvilupp ta' politika 
dwar il-mobilità tal-forza tax-xogħol 
mibnija fuq l-iskemi tal-migrazzjoni 
legali. Jenħtieġ għalhekk li l-Fond 
jappoġġa l-Istati Membri, kemm 
direttament jew indirettament, fl-
implimentazzjoni tagħhom tad-
Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16 li tipprojbixxi l-
impjieg ta' ċittadini minn pajjiżi terzi 
b'residenza illegali u tipprovdi għal 
sanzjonijiet kontra l-impjegaturi li jiksru 
dik il-projbizzjoni.

(26) Jenħtieġ li l-Fond jappoġġa l-Istati 
Membri, jew direttament inkella 
indirettament, fl-implimentazzjoni 
tagħhom tad-Direttiva 2009/52/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 li 
tipprojbixxi l-impjieg ta' ċittadini minn 
pajjiżi terzi b'residenza illegali u tipprevedi 
sanzjonijiet kontra l-impjegaturi li jiksru 
dik il-projbizzjoni. Hija tinkludi wkoll 
elementi ta' protezzjoni bħalma hu d-dritt 
li ċittadini ta' pajjiżi terzi impjegati b'mod 
irregolari jressqu lmenti u jitolbu lura l-
paga tagħhom. Jenħtieġ li l-Fond 
jappoġġa l-implimentazzjoni ta' dan tal-
aħħar, peress li dawn l-elementi protettivi 
ma ġewx implimentati biżżejjed, kif ġie 
indikat fil-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2014 dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva 2009/52/KE 
tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi 

standards minimi fuq is-sanzjonijiet u l-
miżuri kontra l-impjegaturi ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi li jkunu b'residenza 
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illegali.

_________________ _________________

16 Id-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards 
minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra 
min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi 
b'residenza illegali (ĠU L 168, 30.6.2009, 
p. 24).

16 Id-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards 
minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra 
min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi 
b'residenza illegali (ĠU L 168, 30.6.2009, 
p. 24).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jappoġġjaw it-talbiet tas-soċjetà ċivili u 
tal-assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema, bħal 
dik li tikkonċerna l-istabbiliment ta' 
netwerk Ewropew tal-ħaddiema, nisa u 
rġiel, li jaħdmu fil-qasam tal-akkoljenza, 
sabiex tikkonnettja bejniethom lill-
ħaddiema kollha fl-Ewropa li joperaw fil-
qasam tal-migrazzjoni, biex jitrawmu 
merħba diċenti u approċċ għall-
migrazzjoni bbażati fuq id-drittijiet tal-
bniedem u l-iskambju ta' prattiki tajba 
f'dawk li huma opportunitajiet ta' 
akkoljenza u ta' impjieg għall-migranti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Jenħtieġ li l-miżuri f'rabta ma' 
pajjiżi terzi li huma appoġġati permezz 
tal-Fond ikunu jikkumplimentaw 
azzjonijiet oħra barra l-Unjoni appoġġati 
permezz tal-istrumenti esterni ta' 

(30) Jenħtieġ li l-miżuri meħuda taħt il-
Fond b'rabta ma' pajjiżi terzi jkunu 
koerenti bis-sħiħ mal-prinċipji u l-objettivi 
ġenerali tal-azzjoni esterna, il-politika 
barranija u l-politika tal-iżvilupp tal-
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finanzjament 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 
ikkonċernat u mal-impenji internazzjonali 
tal-Unjoni. Fir-rigward tad-dimensjoni 
esterna, jenħtieġ li l-Fond jimmira li 
jsostni t-titjib tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u t-tisħiħ tal-aspetti ewlenin ta' 
ġestjoni tal-migrazzjoni f'żoni ta' interess 
tal-politika tal-Unjoni dwar il-
migrazzjoni.

Unjoni fir-rigward tal-pajjiż jew ir-reġjun 
ikkonċernat u mal-impenji internazzjonali 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi ma tkunx maħsuba biex 
tappoġġa azzjonijiet li huma direttament 
orjentati lejn l-iżvilupp u jenħtieġ li ma 
ddgħajjifx il-prinċipju ta' koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp .

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Jenħtieġ li dawn l-ammonti inizjali 
jifformaw bażi għall-investimenti ta' 
terminu twil tal-Istati Membri. Sabiex 
jittieħed kont ta' bidliet fil-flussi migratorji 
u biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet fil-ġestjoni 
tas-sistemi tal-ażil u tal-akkoljenza u l-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiż terz li 
jkunu qegħdin f'soġġorn legali, u l-ġlieda 
kontra l-immigrazzjoni illegali permezz ta'
politika ta' ritorn effiċjenti u sostenibbli, 
jenħtieġ li ammont addizzjonali jiġi allokat 
lill-Istati Membri f'nofs it-terminu filwaqt 
li jitqiesu r-rati ta' assorbiment. Jenħtieġ li 
dan l-ammont ikun ibbażat fuq id-data tal-
istatistika l-aktar reċenti disponibbli kif 
stabbilita fl-Anness I sabiex jirrifletti l-
bidliet fix-xenarju ta' referenza tal-Istati 
Membri.

(35) Jenħtieġ li dawn l-ammonti inizjali 
jifformaw bażi għall-investimenti ta' 
terminu twil tal-Istati Membri. Sabiex 
jittieħed kont tal-bidliet fil-flussi migratorji 
u jiġu indirizzati l-ħtiġijiet fil-ġestjoni tas-
sistemi tal-ażil u tal-akkoljenza u l-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
jiġi miġġieled it-traffikar tal-migranti, tiġi 
implimentata politika ta' ritorn effiċjenti, 
konformi mad-drittijiet u sostenibbli, 
jenħtieġ li f'nofs it-terminu jiġi allokat lill-
Istati Membri ammont addizzjonali filwaqt 
li jitqiesu r-rati ta' assorbiment. Jenħtieġ li 
dan l-ammont ikun ibbażat fuq id-data tal-
istatistika l-aktar reċenti disponibbli kif 
stabbilita fl-Anness I sabiex jirrifletti l-
bidliet fix-xenarju ta' referenza tal-Istati 
Membri.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Biex jikkumplimenta l-
implimentazzjoni tal-objettiv ta' politika ta' 
dan il-Fond fil-livell nazzjonali permezz 
tal-programmi tal-Istati Membri, jenħtieġ li 
l-Fond jipprovdi wkoll appoġġ għal 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
t-tali azzjonijiet iservu objettivi strateġiċi 
globali fl-ambitu tal-intervent tal-Fond 
dwar l-analiżi u l-innovazzjoni politika, it-
tagħlim reċiproku u s-soċjetajiet
transnazzjonali u l-ittestjar ta' inizjattivi u 
azzjonijiet ġodda madwar l-Unjoni.

(41) Biex jikkumplementa l-
implimentazzjoni tal-objettiv ta' politika ta' 
dan il-Fond fil-livell nazzjonali permezz 
tal-programmi tal-Istati Membri, jenħtieġ li 
l-Fond jipprovdi wkoll appoġġ għal 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
t-tali azzjonijiet iservu finijiet strateġiċi 
globali fi ħdan l-ambitu tal-intervent tal-
Fond dwar l-analiżi u l-innovazzjoni tal-
politiki, it-tagħlim reċiproku u s-sħubijiet
transnazzjonali, il-ħidma li ssir mill-
komunitajiet tad-dijaspori u r-rwol 
intermedjarju li huma jistgħu jaqdu f'dan 
ir-rigward, u l-ittestjar ta' inizjattivi u 
azzjonijiet ġodda madwar l-Unjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-
Unjoni li tindirizza minnufih pressjoni 
migratorja qawwija mhux prevista jew 
disproporzjonali fi Stat Membru wieħed 
jew aktar ikkaratterizzata minn influss kbir 
jew sproporzjonat ta' ċittadini ta' pajjiż 
terz, li tpoġġi piżijiet sinifikanti u eżigenzi 
urġenti fuq il-faċilitajiet ta' akkoljenza u 
detenzjoni tagħhom, is-sistemi u l-
proċeduri tal-ġestjoni tal-ażil u tal-
migrazzjoni, pressjonijiet migratorji 
qawwija f'pajjiżi terzi minħabba żviluppi 
jew kunflitti politiċi, jenħtieġ li jkun 
possibbli li tiġi pprovduta assistenza ta' 
emerġenza skont il-qafas stabbilit f'dan ir-
Regolament.

(42) Sabiex l-Unjoni tissaħħaħ fil-
kapaċità tagħha li tindirizza minnufih 
pressjoni migratorja qawwija mhux 
prevista jew sproporzjonata fi Stat 
Membru wieħed jew aktar ikkaratterizzata 
minn influss kbir jew sproporzjonat ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, li tpoġġi eżigenzi
sinifikanti u urġenti fuq il-faċilitajiet ta' 
akkoljenza u ta' detenzjoni tagħhom, is-
sistemi u l-proċeduri tal-ġestjoni tal-ażil u 
tal-migrazzjoni, pressjonijiet migratorji 
qawwija f'pajjiżi terzi minħabba żviluppi 
politiċi jew kunflitti, jenħtieġ li jkun 
possibbli li tiġi pprovduta assistenza ta' 
emerġenza f'kull ħin għal azzjonijiet biex 
jiġu żgurati r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem tal-migranti u l-konformità tal-
Istati Membri mal-impenji internazzjonali 
tagħhom rigward, b'mod partikolari, l-ażil 
u r-rifuġju, skont il-qafas stabbilit f'dan ir-
Regolament.



AD\1172894MT.docx 17/32 PE628.531v02-00

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Jenħtieġ li l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-parlamenti nazzjonali fl-
Istati Membri u fil-pajjiżi terzi jiġu 
kkonsultati waqt il-proċess ta' 
programmar, implimentazzjoni u 
evalwazzjoni tal-programmi ffinanzjati 
permezz tal-Fond.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan tal-politika tal-Fond għandu 
jkun li jikkontribwixxi għall-ġestjoni 
effiċjenti tal-flussi tal-migrazzjoni 
f'konformità mal-acquis rilevanti tal-
Unjoni u f'konformità mal-impenji tal-
Unjoni dwar id-drittijiet fundamentali.

1. L-għan tal-politika tal-Fond għandu 
jkun li jikkontribwixxi għall-ġestjoni 
effiċjenti tal-flussi tal-migrazzjoni 
f'konformità mal-acquis rilevanti tal-
Unjoni u f'konformità mal-impenji tal-
Unjoni dwar id-drittijiet fundamentali, 
b'mod partikolari d-dritt għall-ażil, 
imnaqqax fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u l-
prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għall-migrazzjoni legali 
lejn l-Istati Membri inkluż għall-
kontrobuzzjoni tal-integrazzjoni ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi;

(b) l-appoġġ għall-ħolqien ta' toroq ta' 
aċċess sikuri u legali lejn l-Istati Membri 
inkluż biex isir kontribut għall-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
inklużi dawk li jfittxu l-ażil u l-
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benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, 
u għat-tisħiħ tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem tal-migranti;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribut lejn il-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari u l-iżgurar tal-
effettività ta' ritorn u r-riammissjoni fil-
pajjiżi terzi.

(c) il-kontribut lejn il-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari permezz tal-ftuħ ta' 
rotot ta' aċċess legali tal-migrazzjoni, il-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
iżgurar tal-effettività u s-sostenibbiltà tar-
ritorn u r-riammissjoni f'pajjiżi terzi kemm 
għal dawk li jiġu rimpatrijati kif ukoll 
għall-pajjiżi ta' oriġini.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test ippreżentat mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribut lejn il-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari u l-iżgurar tal-
effettività ta' ritorn u r-riammissjoni fil-
pajjiżi terzi.

(c) il-kontribut għall-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari u l-iżgurar tal-
effettività u s-sostenibbiltà tar-ritorn u r-
riammissjoni fil-pajjiżi terzi kemm għall-
persuni rimpatrijati u kemm għall-pajjiżi 
ta' oriġini.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-titjib tas-solidarjetà u tal-
kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn l-
Istati Membri, b'mod partikolari lejn 
dawk l-aktar milquta mill-flussi migratorji 
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u tal-ażil, inkluż permezz tal-
kooperazzjoni prattika.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond se jkun miftuħ għal pajjiżi terzi, 
f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fi ftehim speċifiku li jkun ikopri l-
parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fil-Fond 
għall-Ażil u l-Migrazzjoni, sakemm il-
ftehim:

Il-Fond għandu jkun miftuħ għall-pajjiżi 
terzi li ma jiksrux id-drittijiet 
fundamentali tal-migranti għall-
attivitajiet fil-qasam tal-migrazzjoni 
legali, tar-ritorn u tar-riammissjoni
f'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fi ftehim speċifiku li jkun ikopri l-
parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fil-Fond 
għall-Ażil u l-Migrazzjoni, li għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku, sakemm dak
il-ftehim:

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jagħmel dispożizzjoni għal 
mekkaniżmu ta' rimedju għall-individwi li 
jqisu li d-drittijiet fundamentali tagħhom 
ġew miksura.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet fir-
rigward ta' pajjiżi terzi jittieħdu 
f'konformità ma' azzjonijiet oħra 
implimentati permezz ta' strumenti tal-



PE628.531v02-00 20/32 AD\1172894MT.docx

MT

Unjoni, jirrispettaw il-prinċipju ta' 
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, 
jiffukaw fuq miżuri mhux orjentati lejn l-
iżvilupp u jikkonformaw bis-sħiħ mad-
drittijiet tal-bniedem u d-dritt 
internazzjonali.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-faċilità tematika għandha b'mod 
partikolari tappoġġa l-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt il-miżura ta' implimentazzjoni 2(b) tal-
Anness II li huma implimentati mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali jew mill-
organizzazzjonijiet ċivili.

6. Il-faċilità tematika għandha b'mod 
partikolari tappoġġa l-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt il-miżura ta' implimentazzjoni 2(b) tal-
Anness II li huma implimentati mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali jew mill-
organizzazzjonijiet ċivili, b'mod 
partikolari l-komunitajiet tad-dijaspori.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
l-prijoritajiet indirizzati fil-programm 
tiegħu huma konsistenti ma' u jwieġbu 
għall-prijoritajiet u l-isfidi tal-Unjoni fil-
qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u huma 
f'konformità sħiħa mal-acquis rilevanti tal-
Unjoni u li jaqblu mal-prijoritajiet tal-
Unjoni. Fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-
programmi tagħhom l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-miżuri ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-Anness II 
jiġu indirizzati b'mod adegwat.

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
l-prijoritajiet indirizzati fil-programm 
tiegħu huma konsistenti ma' u jwieġbu 
għall-prijoritajiet u l-isfidi tal-Unjoni fil-
qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, l-ażil u 
l-akkoljenza u li huma f'konformità sħiħa 
mal-acquis rilevanti tal-Unjoni u li jaqblu 
mal-prijoritajiet tal-Unjoni. Fl-
istabbiliment tal-prijoritajiet tal-programmi 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-miżuri ta' implimentazzjoni 
stabbiliti fl-Anness II jiġu indirizzati b'mod 
adegwat.

Emenda 35

Proposta għal regolament
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Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u 
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta huma assoċjati mal-
proċess tal-iżvilupp tal-programmi fi stadju 
bikri, fir-rigward tal-oqsma tal-kompetenza 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u lill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
dwar l-abbozzi ta' programmi biex tiġi 
żgurata konsistenza u kumplimentarjetà 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji u dawk tal-Istati 
Membri.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta huma assoċjati mal-proċess tal-
iżvilupp tal-programmi fi stadju bikri, fir-
rigward tal-oqsma tal-kompetenza 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u lill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
dwar l-abbozzi ta' programmi biex tiġi 
żgurata konsistenza u kumplimentarjetà 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji u dawk tal-Istati 
Membri.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u 
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta huma assoċjati mal-
proċess tal-iżvilupp tal-programmi fi stadju 
bikri, fir-rigward tal-oqsma tal-kompetenza 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u lill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
dwar l-abbozzi ta' programmi biex tiġi 
żgurata konsistenza u kumplimentarjetà 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji u dawk tal-Istati 
Membri.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, 
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta huma assoċjati mal-proċess tal-
iżvilupp tal-programmi fi stadju bikri, fir-
rigward tal-oqsma tal-kompetenza 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u lill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil 
dwar l-abbozzi ta' programmi biex tiġi 
żgurata konsistenza u kumplimentarjetà 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji u dawk tal-Istati 
Membri.

Emenda 37
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tassoċja lill-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta fil-kompiti ta' 
monitoraġġ u evalwazzjoni kif imsemmi 
fit-Taqsima 5 fejn xieraq, b'mod partikolari 
biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet implimentati 
bl-appoġġ tal-Fond huma konformi mal-
acquis rileanti tal-Unjoni u li jaqblu mal-
prijoritajiet tal-Unjoni .

3. Il-Kummissjoni tista' tassoċja lill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, l-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta fil-kompiti ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni kif imsemmi fit-Taqsima 5 
fejn xieraq, b'mod partikolari biex jiġi 
żgurat li l-azzjonijiet implimentati bl-
appoġġ tal-Fond huma konformi mal-
acquis rileanti tal-Unjoni u li jaqblu mal-
prijoritajiet tal-Unjoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara eżerċizzju ta' monitoraġġ kif 
imwettaq f'konformità mar-Regolament 
(UE) [ ../..] [ir-Regolament EUAA] jew l-
adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 1053/2013 li jaqgħu fl-ambitu ta' dan 
ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jeżamina, flimkien mal-
Kummissjoni, u fejn ikun rilevanti mal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u 
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, kif jiġu indirizzati l-
konklużjonijiet, inklużi kwalunkwe 
nuqqasijiet jew kwistjonijiet ta' kapaċità u 
preparatezza, u għandu jeżamina r-
rakkomandazzjonijiet permezz tal-
programm tiegħu.

4. Wara eżerċizzju ta' monitoraġġ kif 
imwettaq f'konformità mar-Regolament 
(UE) [ ../..] [ir-Regolament EUAA] jew l-
adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 1053/2013 li jaqgħu fl-ambitu ta' dan 
ir-Regolament, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jeżamina, flimkien mal-
Kummissjoni, u fejn ikun rilevanti mal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, l-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta, kif jiġu indirizzati l-konklużjonijiet, 
inklużi kwalunkwe nuqqasijiet jew 
kwistjonijiet ta' kapaċità u preparatezza, u 
għandu jeżamina r-rakkomandazzjonijiet 
permezz tal-programm tiegħu.

Emenda 39

Proposta għal regolament
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Artikolu 18 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru li juża l-appoġġ 
operattiv għandu jikkonforma mal-acquis 
tal-Unjoni dwar l-ażil u r-ritorn.

3. L-Istat Membru li juża l-appoġġ 
operattiv għandu jikkonforma mal-acquis 
tal-Unjoni dwar l-ażil u r-ritorn u d-
drittijiet fundamentali.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 18 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, fil-programm u 
fir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 30, għandhom 
jiġġustifikaw l-użu tal-appoġġ 
operazzjonali biex jiksbu l-għanijiet ta' dan 
ir-Regolament. Qabel l-approvazzjoni tal-
programm, il-Kummissjoni, flimkien mal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil u 
l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta f'konfirmità mal-
Artikolu 13 għandha tivvaluta s-
sitwazzjoni tax-xenarju bażi fi Stati 
Membri li indikaw l-intenzjoni tagħhom li 
jużaw l-appoġġ operattiv. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu kont tal-informazzjoni 
pprovduta mill-Istati Membri u fejn ikun 
rilevanti, l-informazzjoni disponibbli fid-
dawl tal-eżerċizzji ta' monitoraġġ, kif 
imwettqa skont ir-Regolament (UE) ../.. [ir-
Regolament EUAA] u r-Regolament (UE) 
Nru 1053/2013, li huma fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament.

4. L-Istati Membri, fil-programm u 
fir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 30, għandhom 
jiġġustifikaw l-użu tal-appoġġ 
operazzjonali biex jiksbu l-għanijiet ta' dan 
ir-Regolament. Qabel l-approvazzjoni tal-
programm, il-Kummissjoni, flimkien mal-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil, l-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-
Kosta f'konformità mal-Artikolu 13 
għandha tivvaluta s-sitwazzjoni tax-xenarju 
bażi fi Stati Membri li indikaw l-intenzjoni 
tagħhom li jużaw l-appoġġ operattiv. Il-
Kummissjoni għandha tieħu kont tal-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri u fejn ikun rilevanti, l-
informazzjoni disponibbli fid-dawl tal-
eżerċizzji ta' monitoraġġ, kif imwettqa 
skont ir-Regolament (UE) ../.. [ir-
Regolament EUAA] u r-Regolament (UE) 
Nru 1053/2013, li huma fl-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Pressjoni migratorja qawwija 
f'pajjiżi terzi, inkluż fejn persuni fil-bżonn 
ta' protezzjoni jistgħu jkunu maqbudin 
minħabba żviluppi jew kunflitti politiċi, l-
aktar fejn jista' jagħti l-każ li jkollhom 
impatt fuq flussi migratorji lejn l-UE.

(c) Pressjoni migratorja qawwija 
f'pajjiżi terzi, inkluż fejn persuni fil-bżonn 
ta' protezzjoni jistgħu jkunu maqbudin 
minħabba żviluppi jew kunflitti politiċi.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u 
evalwazzjoni retrospettiva ta' dan ir-
Regolament, inklużi azzjonijiet
implimentati taħt il-Fond.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u 
evalwazzjoni retrospettiva ta' dan ir-
Regolament, inklużi l-azzjonijiet
implimentati taħt il-Fond, il-valutazzjoni 
tal-impatt tar-ritorni fuq il-pajjiżi terzi u 
r-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-
migranti.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-
terminu u dik retrospettiva għandhom 
jitwettqu f'waqthom sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

2. L-evalwazzjonijiet ta' nofs it-
terminu u dik retrospettiva għandhom 
jitwettqu f'waqthom sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u r-riżultat tal-evalwazzjoni 
għandu jinħareġ għall-pubbliku u jkun 
aċċessibbli.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) kif ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tal-migranti jkun ġie 
garantit fl-implimentazzjoni tal-fond.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 30 % għall-ażil; – 40 % għall-ażil;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 30 % għall-migrazzjoni legali u 
għall-integrazzjoni;

– 40% għall-migrazzjoni legali, 
għall-integrazzjoni u għall-inklużjoni;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 40% għall-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari, inkluż ir-ritorn.

– 20% għall-ġlieda kontra l-
migrazzjoni irregolari, inklużi r-ritorni.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jissaħħu s-solidarjetà u l-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi affettwati 
mill-flussi migratorji, inkluż permezz tar-

(d) jissaħħu s-solidarjetà, il-
kooperazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki ma' pajjiżi terzi affettwati mill-
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risistemazzjoni u ta' mezzi legali oħrajn 
għall-protezzjoni fl-Unjoni kif ukoll 
sħubija u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi bl-
għan li tiġi ġestita l-migrazzjoni.

flussi migratorji, inkluż permezz tar-
risistemazzjoni u ta' mezzi legali oħrajn 
għall-protezzjoni fl-Unjoni kif ukoll 
sħubija u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi bl-
għan li tiġi ġestita l-migrazzjoni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness III – punt 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-promozzjoni tal-iskambji u d-
djalogu bejn ċittadini ta' pajjiżi terzi, is-
soċjetà riċeventi u l-awtoritajiet pubbliċi, 
inkluż permezz tal-konsultazzjoni ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, u d-djalogu 
interkulturali u interreliġjuż.

(k) il-promozzjoni tal-iskambji u d-
djalogu, b'mod partikolari bl-għajnuna 
tal-komunitajiet tad-dijaspori, bejn 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, is-soċjetà riċeventi 
u l-awtoritajiet pubbliċi, inkluż permezz 
tal-konsultazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi, u d-djalogu interkulturali u 
interreliġjuż.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-infrastruttura għall-akkoljenza jew 
id-detenzjoni, inkluża l-possibbiltà tal-użu 
konġunt ta' dawn il-faċilitajiet minn aktar 
minn Stat Membru wieħed;

(a) l-infrastruttura għall-akkoljenza, 
inkluża l-possibbiltà tal-użu konġunt ta' 
dawn il-faċilitajiet minn aktar minn Stat 
Membru wieħed;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ġlieda kontra l-inċentivi għall-
migrazzjoni irregolari, inkluż l-impjieg ta' 
migranti irregolari, permezz ta' 
spezzjonijiet effettivi u xierqa msejsa fuq 

(d) il-ġlieda kontra l-migrazzjoni
irregolari, inkluż l-impjieg ta' migranti 
irregolari, permezz ta' spezzjonijiet effettivi 
u xierqa msejsa fuq il-valutazzjoni tar-
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il-valutazzjoni tar-riskju, it-taħriġ tal-
persunal, it-twaqqif u l-implimentazzjoni 
ta' mekkaniżmi li permezz tagħhom il-
migranti irregolari jistgħu jitolbu ħlas 
b'lura u jressqu lmenti kontra l-impjegaturi 
tagħhom, jew kampanji ta' informazzjoni u 
ta' sensibilizzazzjoni biex l-impjegaturi u l-
migranti irregolari jiġu infurmati dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom skont id-
Direttiva 2009/52/KE8;

riskju, it-taħriġ tal-persunal, it-twaqqif u l-
implimentazzjoni ta' mekkaniżmi li 
permezz tagħhom il-migranti irregolari 
jistgħu jitolbu ħlas b'lura u jressqu lmenti 
kontra l-impjegaturi tagħhom, jew 
kampanji ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni biex l-impjegaturi u l-
migranti irregolari jiġu infurmati dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom skont id-
Direttiva 2009/52/KE8;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) valutazzjoni tas-sitwazzjoni u tal-
istabbiltà tal-pajjiżi ta' oriġini, u tal-
kapaċità ta' assorbiment fil-livell lokali;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-preparazzjoni tar-ritorn, inklużi 
miżuri li jwasslu għall-ħruġ ta' deċiżjonijiet 
ta' ritorn, l-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, il-ħruġ ta' dokumenti tal-
ivvjaġġar u t-traċċar tal-familji;

(e) it-tħejjija tar-ritorn, inklużi miżuri 
li jwasslu għall-ħruġ ta' deċiżjonijiet ta' 
ritorn, l-identifikazzjoni taċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi , il-ħruġ ta' dokumenti tal-
ivvjaġġar, it-traċċar tal-familji, l-għażla li 
dak li jkun jingħata taħriġ vokazzjonali fl-
Ewropa sabiex titrawwem l-integrazzjoni 
mill-ġdid fil-pajjiż ta' oriġini;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-operazzjonijiet ta' espulsjoni, (h) l-operazzjonijiet ta' espulsjoni, 
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inklużi miżuri relatati, f'konformità mal-
istandards stipulati fid-dritt tal-UE, bl-
eċċezzjoni tat-tagħmir koersiv;

inklużi miżuri relatati, b'rispett sħiħ tad-
drittijiet tal-bniedem u f'konformità mal-
istandards stipulati fid-dritt tal-Unjoni, bl-
eċċezzjoni tat-tagħmir koersiv;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-miżuri biex jiġu appoġġati r-
ritorn u r-riintegrazzjoni durabbli tal-
persuna rimpatrijata;

(i) il-miżuri biex jiġu appoġġati,
b'approċċ fit-tul, ir-ritorn u r-
riintegrazzjoni durabbli tal-persuna 
rimpatrijata, inklużi attivitajiet ta' żvilupp 
ta' ħiliet;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) il-faċilitajiet u s-servizzi f'pajjiżi
terzi li jiżguraw akkomodazzjoni 
temporanja u akkoljenza xierqa mal-wasla, 
inkluż għal minorenni mhux 
akkumpanjati u gruppi vulnerabbli oħra
f'konformità mal-istandards 
internazzjonali;

(j) l-appoġġ lill-pajjiżi terzi biex
jiżguraw akkomodazzjoni temporanja u 
akkoljenza xierqa mal-wasla f'konformità 
mal-istandards internazzjonali;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
fuq il-ġlieda kontra l-migrazzjoni 
irregolari u fuq ir-ritorn effettiv u r-
riammissjoni, inkluż fil-qafas tal-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' 

imħassar
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riammissjoni u arranġamenti oħra;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) l-appoġġ u l-azzjonijiet f'pajjiżi
terzi, inkluż dwar l-infrastruttura, it-
tagħmir u miżuri oħra, dment li dawn 
jikkontribwixxu għat-titjib ta' 
kooperazzjoni effettiva bejn pajjiżi terzi u 
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha dwar ir-
ritorn u r-riammissjoni.

(m) l-appoġġ u l-azzjonijiet fil-pajjiżi
terzi, dment li dawn jikkontribwixxu għat-
tisħiħ ta' kooperazzjoni effettiva bejn il-
pajjiżi terzi u l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha dwar ir-ritorn u r-riammissjoni.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Miżuri ta' integrazzjoni 
implimentati mill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili;

– Miżuri ta' integrazzjoni 
implimentati mill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, inklużi l-komunitajiet tad-dijaspori;

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness V – parti 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan speċifiku 2: l-appoġġ għall-
migrazzjoni legali lejn l-Istati Membri 
inkluż għall-kontrobuzzjoni tal-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi; 

imħassar

1. L-għadd ta' persuni li pparteċipaw 
f'miżuri ta' qabel it-tluq appoġġati mill-
Fond.

2. L-għadd ta' persuni li pparteċipaw 
f'miżuri ta' integrazzjoni appoġġati mill-
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Fond li rrappurtaw li l-miżuri kienu ta' 
benefiċċju għall-integrazzjoni bikrija 
tagħhom meta mqabbel mal-għadd totali 
ta' persuni li pparteċipaw f'miżuri ta' 
integrazzjoni appoġġati mill-Fond.
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