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EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Bħalissa hemm żbilanċ fit-twettiq 
tal-kontrolli doganali min-naħa tal-Istati 
Membri. Dan l-iżbilanċ ġej kemm mid-
differenzi ġeografiċi ta' bejniethom u 
kemm mid-differenzi fil-kapaċitajiet u fir-
riżorsi rispettivi tagħhom. Il-ħila tal-Istati 
Membri li jwieġbu għall-isfidi li ġejjin 
minn mudelli kummerċjali u ktajjen tal-
valur dinjin li qed jevolvu l-ħin kollu ma 
tiddependix biss fuq l-element uman, iżda 
wkoll fuq id-disponibbiltà ta' tagħmir ta' 
kontroll doganali modern u affidabbli. 
Għalhekk, biex jiġi indirizzat l-iżbilanċ 
eżistenti, huwa importanti li jiġi pprovdut 
tagħmir ekwivalenti għall-kontrolli 
doganali. Dan se jtejjeb l-ekwivalenza tat-
twettiq tal-kontrolli doganali fl-Istati 
Membri u b'hekk jevita li l-flussi tal-
oġġetti jintbagħtu lejn l-iktar punti dgħajfa.

(2) Bħalissa hemm żbilanċ fit-twettiq 
tal-kontrolli doganali min-naħa tal-Istati 
Membri. Dan l-iżbilanċ ġej kemm mid-
differenzi ġeografiċi ta' bejniethom u 
kemm mid-differenzi fil-kapaċitajiet u fir-
riżorsi rispettivi tagħhom. Il-ħila tal-Istati 
Membri li jwieġbu għall-isfidi li ġejjin 
minn mudelli kummerċjali u ktajjen tal-
valur dinjin li qed jevolvu l-ħin kollu ma 
tiddependix biss fuq l-element uman, iżda 
wkoll fuq id-disponibbiltà ta' tagħmir ta' 
kontroll doganali modern u affidabbli, li 
jkun jista' jiżgura d-diġitalizzazzjoni tal-
kontrolli u l-ispezzjonijiet. Għalhekk, biex 
jiġi indirizzat l-iżbilanċ eżistenti, huwa 
importanti li jiġi pprovdut tagħmir 
ekwivalenti għall-kontrolli doganali. Dan 
se jtejjeb l-ekwivalenza tat-twettiq tal-
kontrolli doganali fl-Istati Membri u b'hekk 
jevita li l-flussi tal-oġġetti jintbagħtu lejn l-
iktar punti dgħajfa.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minħabba li l-għadd ta' 
responsabbiltajiet li l-awtoritajiet doganali 
tal-Istati Membri qed jieħdu fuqhom 

(7) Minħabba li l-għadd ta' 
responsabbiltajiet li l-awtoritajiet doganali 
tal-Istati Membri qed jieħdu fuqhom 
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qiegħed dejjem jiżdied, u ħafna drabi dawk 
ir-responsabbiltajiet jestendu għall-qasam 
tas-sigurtà u għandhom x'jaqsmu ma' 
kompiti li jitwettqu fil-fruntieri esterni, 
jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kontrolli doganali u 
l-kontrolli ta' mal-fruntiera jitwettqu b'mod 
ekwivalenti fil-fruntieri esterni billi l-Istati 
Membri jingħataw appoġġ finanzjarju 
adegwat min-naħa tal-Unjoni. Huwa 
daqstantieħor importanti li tiġi promossa l-
kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-fruntieri 
tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-
kontrolli tal-oġġetti u tal-persuni fost l-
awtoritajiet nazzjonali ta' kull Stat 
Membru li huma responsabbli għall-
kontroll tal-fruntieri jew għal kompiti
oħrajn li jitwettqu mal-fruntieri.

qiegħed dejjem jiżdied, u ħafna drabi dawk 
ir-responsabbiltajiet jestendu għall-qasam 
tas-sigurtà u għandhom x'jaqsmu ma' 
kompiti li jitwettqu fil-fruntieri esterni, 
jeħtieġ li jiġi żgurat li l-kontrolli doganali u 
l-kontrolli ta' mal-fruntiera jitwettqu b'mod 
ekwivalenti fil-fruntieri esterni billi l-Istati 
Membri jingħataw appoġġ finanzjarju 
adegwat min-naħa tal-Unjoni. Huwa
daqstant ieħor importanti li tiġi promossa 
l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji fil-fruntieri 
tal-Unjoni fir-rigward tal-kontrolli tal-
merkanzija fost l-awtoritajiet nazzjonali 
f'kull Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' dan l-istrument huwa l-kontroll doganali. L-istrument aktar ġenerali dwar il-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri ġie propost biex jittratta kwistjonijiet ta' kontroll mal-
fruntieri fuq persuni. Is-salvagwardji xierqa se jiġu stabbiliti f'dak l-istrument għax-xiri u l-
użu ta' tagħmir ta' kontroll mal-fruntiera bl-użu tal-Fond. L-iskopijiet taż-żewġ strumenti 
m'għandhomx jiġu injorati b'dan il-mod.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-Regolament (UE) [2018/XXX] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23

jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-
kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana sabiex 
jiġu appoġġati l-Unjoni Doganali u l-
awtoritajiet doganali. Sabiex jitħarsu l-
koerenza u l-koordinazzjoni orizzontali tal-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni, jixraq li dawn 
l-azzjonijiet jiġu implimentati kollha fil-
kuntest ta' att legali wieħed u ta' sett 
wieħed ta' regoli. Għalhekk, jenħtieġ li dan 
l-Istrument jappoġġa biss ix-xiri, il-
manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir 
eliġibbli ta' kontroll doganali, filwaqt li l-

(13) Ir-Regolament (UE) [2018/XXX] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23

jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-
kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana sabiex 
jiġu appoġġati l-Unjoni Doganali u l-
awtoritajiet doganali. Sabiex jitħarsu l-
koerenza u l-koordinazzjoni orizzontali tal-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni, jixraq li dawn 
l-azzjonijiet jiġu implimentati kollha fil-
kuntest ta' att legali wieħed u ta' sett 
wieħed ta' regoli. Għalhekk, jenħtieġ li dan 
l-Istrument jappoġġa biss ix-xiri, il-
manutenzjoni u l-aġġornament tat-tagħmir 
eliġibbli ta' kontroll doganali, filwaqt li l-
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programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-
qasam tad-dwana jappoġġa l-azzjonijiet 
relatati magħhom, bħall-azzjonijiet ta' 
kooperazzjoni biex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet 
jew it-taħriġ marbut mat-tagħmir 
ikkonċernat.

programm Dwana għall-kooperazzjoni fil-
qasam tad-dwana jenħtieġ li jappoġġa l-
azzjonijiet relatati magħhom, bħall-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni biex jiġu 
vvalutati l-ħtiġijiet jew it-taħriġ relatati 
mat-tagħmir ikkonċernat u l-istabbiliment 
ta' proċeduri ta' kontroll komuni.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ħafna mit-tagħmir ta' kontroll 
doganali jista' jintuża bl-istess mod jew 
b'kumbinazzjoni wkoll għall-kontrolli tal-
konformità ma' leġiżlazzjoni oħra, bħad-
dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-
fruntieri, dwar il-viżi jew dwar il-
kooperazzjoni bejn il-pulizija. Għalhekk, 
il-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri nħaseb bħala żewġ strumenti 
kumplimentari li għandhom kamp ta' 
applikazzjoni differenti iżda koerenti
b'rabta max-xiri tat-tagħmir. Minn naħa, l-
istrument għall-ġestjoni tal-fruntieri u 
għall-viżi stabbilit bir-Regolament 
[2018/XXX]25 se jeskludi t-tagħmir li jista' 
jintuża kemm għall-ġestjoni tal-fruntieri u 
kemm għall-kontroll doganali. Min-naħa l-
oħra, l-istrument ta' appoġġ finanzjarju 
għat-tagħmir ta' kontroll doganali stabbilit 
b'dan ir-Regolament mhux biss se jagħti 
appoġġ finanzjarju lit-tagħmir li l-għan 
ewlieni tiegħu jkun li jintuża għall-
kontrolli doganali, iżda se jippermetti 
wkoll li dan jintuża wkoll għal skopijiet 
oħrajn bħall-kontrolli mal-fruntiera u s-
sigurtà. Dan it-tqassim tar-rwoli se 
jrawwem il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
bħala komponent tal-approċċ għal ġestjoni 
integrata Ewropea tal-fruntieri, kif 
imsemmi fl-Artikolu 4(e) tar-Regolament 

(15) Ħafna mit-tagħmir ta' kontroll 
doganali jista' jintuża bl-istess mod jew 
b'kumbinazzjoni wkoll għall-kontrolli tal-
konformità ma' leġiżlazzjoni oħra, bħad-
dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-
fruntieri, dwar il-viżi jew dwar il-
kooperazzjoni bejn il-pulizija. Għalhekk, 
il-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri nħaseb bħala żewġ strumenti 
kumplimentari li għandhom għanijiet 
ġenerali koerenti iżda b'għanijiet speċifiċi 
distinti u separati b'rabta max-xiri tat-
tagħmir. Minn naħa, l-istrument għall-
ġestjoni tal-fruntieri u għall-viżi stabbilit 
bir-Regolament [2018/XXX]25 se jeskludi 
t-tagħmir li jista' jintuża kemm għall-
ġestjoni tal-fruntieri u kemm għall-kontroll 
doganali. Min-naħa l-oħra, l-istrument ta' 
appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' 
kontroll doganali stabbilit b'dan ir-
Regolament mhux biss se jagħti appoġġ 
finanzjarju lit-tagħmir li l-għan ewlieni 
tiegħu jkun li jintuża għall-kontrolli 
doganali, iżda se jippermetti wkoll li dan 
jintuża wkoll għal skopijiet oħrajn bħall-
kontrolli mal-fruntiera u s-sikurezza u s-
sigurtà. Dan it-tqassim tar-rwoli se 
jrawwem il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
bħala komponent tal-approċċ għal ġestjoni 
integrata Ewropea tal-fruntieri, kif 
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(UE) 2016/162426, u b'hekk se jippermetti 
lill-awtoritajiet doganali u lill-awtoritajiet 
tal-fruntieri jikkollaboraw bejniethom u se 
jżid kemm jista' jkun l-impatt tal-baġit tal-
Unjoni permezz tal-qsim konġunt tat-
tagħmir ta' kontroll u tal-interoperabbiltà 
tiegħu.

imsemmi fl-Artikolu 4(e) tar-Regolament 
(UE) 2016/162426, u b'hekk se jippermetti 
lill-awtoritajiet doganali u lill-awtoritajiet 
tal-fruntieri jikkollaboraw bejniethom u se 
jżid kemm jista' jkun l-impatt tal-baġit tal-
Unjoni permezz tal-qsim konġunt tat-
tagħmir ta' kontroll u tal-interoperabbiltà 
tiegħu.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Ir-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 
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).

26 Ir-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 
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 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mill-Fond għall-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-Istrument 
għandu l-għan ġenerali li jappoġġa lill-
Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali 
sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha, sabiex jiġu żgurati s-sigurtà u s-
sikurezza fl-Unjoni u sabiex l-Unjoni tiġi 
protetta mill-kummerċ illegali u inġust 
filwaqt li jiġu ffaċilitati l-attivitajiet 
kummerċjali leġittimi.

1. Bħala parti mill-Fond għall-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-Istrument 
għandu l-għan ġenerali li jappoġġa lill-
Unjoni Doganali u lill-awtoritajiet doganali 
sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha sabiex titħeġġeġ il-kooperazzjoni 
bejn l-aġenziji mal-fruntieri tal-Unjoni 
fir-rigward ta' kontrolli tal-oġġetti u l-
persuni, u sabiex l-Unjoni tiġi protetta 
mill-kummerċ illegali u inġust filwaqt li 
jiġu ffaċilitati l-attivitajiet kummerċjali 
leġittimi.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-istrument għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-Ġestjoni Integrata Ewropea tal-
Fruntieri billi jappoġġa l-kooperazzjoni 
bejn l-aġenziji, il-qsim konġunt u l-
interoperabbiltà ta' tagħmir ġdid 
akkwistat permezz tal-istrument.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jkopri wkoll l-ispejjeż ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu, ta' 
evalwazzjoni u ta' attivitajiet oħrajn għall-
ġestjoni tal-Istrument u għall-evalwazzjoni 
tal-kisba tal-għanijiet tiegħu. Barra minn 
hekk, dan jista' jkopri l-ispejjeż relatati 
mal-istudji, mal-laqgħat tal-esperti, mal-
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni, sa fejn dawn ikunu 
relatati mal-għanijiet tal-Istrument, kif 
ukoll l-ispejjeż marbutin man-netwerks tat-
teknoloġija tal-informazzjoni li jiffukaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u assistenza teknika u 
amministrattiva oħra meħtieġa b'rabta mal-
ġestjoni tal-Istrument.

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jkopri wkoll l-ispejjeż ta' tħejjija, ta' 
monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu, ta' 
evalwazzjoni u ta' attivitajiet oħrajn għall-
ġestjoni tal-Istrument u għall-evalwazzjoni 
tal-kisba tal-għanijiet tiegħu. Barra minn 
hekk, dan jista' jkopri l-ispejjeż relatati 
mal-istudji, mal-laqgħat tal-esperti, mal-
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni, sa fejn dawn ikunu 
relatati mal-għanijiet speċifiċi tal-Istrument 
insostenn tal-objettiv ġenerali, kif ukoll l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tat-
teknoloġija tal-informazzjoni li jiffukaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u assistenza teknika u 
amministrattiva oħra meħtieġa b'rabta mal-
ġestjoni tal-Istrument.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-azzjoni appoġġata tkun 
tinvolvi x-xiri jew l-aġġornament tat-
tagħmir, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni li jiżgura l-effiċjenza tat-
tagħmir kollu mixtri bl-appoġġ tal-
programmi u tal-istrumenti tal-Unjoni u l-
interoperabbiltà tat-tali tagħmir.

3. Meta l-azzjoni appoġġata tkun 
tinvolvi x-xiri jew l-aġġornament tat-
tagħmir, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni li jiżgura l-effiċjenza u l-
interoperabbiltà bejn it-tagħmir kollu 
mixtri bl-appoġġ tal-programmi u tal-
istrumenti tal-Unjoni, li għandu 
jippermetti l-konsultazzjoni u l-
parteċipazzjoni tal-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni, b'mod partikolari l-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 
tal-Kosta. Il-mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni għandu jinkludi l-
parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta biex jiġi 
massimizzat il-valur miżjud tal-Unjoni fil-
qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħmir ta' kontroll doganali 
ffinanzjat skont dan l-Istrument jista' 
jintuża għal skopijiet oħrajn minbarra l-
kontrolli doganali, fosthom għall-kontroll 
tal-persuni biex jingħataw appoġġ l-
awtoritajiet nazzjonali li jieħdu ħsieb il-
ġestjoni tal-fruntieri, u għall-
investigazzjonijiet.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan l-istrument ikun estiż ħafna jekk l-apparat ta' kontroll doganali fil-fatt isir 
tagħmir ta' kontroll mal-fruntiera. L-istrument aktar ġenerali dwar il-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri ġie propost għal dak l-iskop. Is-salvagwardji xierqa se jiġu stabbiliti f'dak l-
istrument għax-xiri u l-użu ta' tagħmir ta' kontroll mal-fruntiera bl-użu tal-Fond. L-iskopijiet 
taż-żewġ strumenti m'għandhomx jiġu injorati b'dan il-mod.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali 
msemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jinkludu 
x-xiri ta' tagħmir ġdid ta' kontroll 
doganali u jiġi inkluż fil-ġabra ta' 
tagħmir tekniku tal-Gwardja Ewropea tal-
Fruntiera u tal-Kosta. L-ammissibilità tat-
tagħmir ta' kontroll doganali għall-ġabra 
ta' tagħmir tekniku għandha tiġi aċċertata 
f'konformità mal-Artikolu 5(3).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Istrument, 
u mal-azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu. Ir-
riżorsi finanzjarji allokati għall-Istrument 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmijin fl-Artikolu 3.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Istrument, 
u mal-azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu 
sabiex tiżgura t-trasparenza. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-Istrument 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmijin fl-Artikolu 3.
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