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EMENDI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-format ID-1 għal karti tal-

identità nazzjonali u għal karti ta' 

residenza għal membri tal-familja ta' 

ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini 

ta' Stat Membru jinkludi l-kategorija ta' 

"sess" u l-għażliet ta' <F>, <M> jew <X>, 

skont il-linji gwida tal-ICAO. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, inkluż ir-rispett għall-ħajja 

privata u tal-familja, id-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 

għall-moviment liberu u d-dritt għal 

rimedju effettiv. 

(23) Ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, inkluż ir-rispett għad-dinjità tal-

bniedem, id-dritt għall-integrità tal-

persuna, il-projbizzjoni ta' trattament 

inuman jew degradanti, id-dritt għal 

ugwaljanza quddiem il-liġi, in-

nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u 

tal-anzjani, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

tal-ħajja privata u tal-familja, id-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-

dritt għall-moviment liberu u d-dritt għal 

rimedju effettiv. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Is-sess għandu jkun kategorija 

obbligatorja bl-għażliet ta' <F>, <M> jew 

<X> fil-karti tal-identità nazzjonali għaċ-

ċittadini tal-Unjoni. L-Istati Membri 

għandhom jiddeterminaw min huwa 

eliġibbli għall-għażliet ta' <F>, <M> jew 

<X> b'rispett sħiħ għall-prinċipji tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea u l-linji gwida stabbiliti 

fid-Dokument 9303 tal-ICAO (is-

seba' edizzjoni, 2015). 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-identifikaturi bijometriċi 

għandhom jinġabru minn membri tal-

persunal li jkunu kwalifikati u awtorizzati 

kif xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali 

responsabbli għall-ħruġ tal-karti tal-

identità. 

(1) L-identifikaturi bijometriċi 

għandhom jinġabru minn membri tal-

persunal li jkunu kwalifikati u awtorizzati 

kif xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali 

responsabbli għall-ħruġ tal-karti tal-

identità, billi titqies kwalunkwe speċifiċità 

tal-ġeneru. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fejn jinstabu diffikultajiet fil-ġbir 

tal-identifikaturi bijometriċi, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li jkun 

hemm stabbiliti proċeduri xierqa biex 

jiggarantixxu d-dinjità tal-persuna 

kkonċernata. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

imressaq għall-Kapitolu 5 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) L-identifikaturi bijometriċi 

għandhom jitwettqu b'mod sensittiv għat-

tfal u b'mod sensittiv għall-ġeneru fir-

rigward tal-prinċipji stabbiliti fil-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU 

dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 

Diskriminazzjoni kontra n-Nisa. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) is-sess. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10a 

 Fejn jinstabu diffikultajiet fil-ġbir tal-

identifikaturi bijometriċi, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti 

proċeduri xierqa biex jiggarantixxu d-

dinjità tal-persuna kkonċernata 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10b 

 Il-proċedura għat-teħid tal-marki tas-

swaba' u immaġni tal-wiċċ se tqis il-

ħtiġijiet speċifiċi tat-tfal u se tiġi applikata 

f'konformità mas-salvagwardji stabbiliti 

fl-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fil-

Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-

Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 

Fundamentali u fil-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-

Tfal. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 10c 

 Bl-istess mod, il-proċedura għat-teħid tal-

marki tas-swaba' u immaġni tal-wiċċ se 

tkun sensittiva għall-ġeneru f'konformità 

mar-rispett tad-dritt għall-ħajja privata 

stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Karta u l-

Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 

id-Drittijiet tal-Bniedem. Sabiex l-

awtoritajiet nazzjonali jkunu jistgħu 

jiġbru l-bijometrika sa fejn ikun possibbli 

b'mod sensittiv għall-ġeneru, b'mod 

partikolari fil-każ ta' vittmi ta' vjolenza 

sessista, se jkun hemm preżenti biżżejjed 

persunal femminili responsabbli għall-

ħruġ tal-karti tal-identità. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara 

d-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi programm iddettaljat għall-

monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-

impatti ta' dan ir-Regolament. 

Sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara 

d-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi programm iddettaljat għall-

monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-

impatti ta' dan ir-Regolament, inklużi l-

impatti tiegħu fuq id-drittijiet 

fundamentali. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Mhux iktar tard minn 6 snin wara 

d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 

u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet 

prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew. L-evalwazzjoni għandha 

titwettaq skont il-Linji Gwida tal-

Kummissjoni għal regolamentazzjoni 

aħjar. 

(2) Mhux iktar tard minn 6 snin wara 

d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 

u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet 

prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew. L-evalwazzjoni għandha 

titwettaq skont il-Linji Gwida tal-

Kummissjoni għal regolamentazzjoni 

aħjar, li għandha tinkludi Kapitlu li 

jeżamina l-impatt fuq id-drittijiet 

fundamentali. 

 

 

 

 

 


