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Sur President,

Għandi l-pjaċir ninfurmak li, wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tat-
12 ta' Frar 2019, kif approvata mill-Konferenza tal-Presidenti tal-14 ta' Frar 2019, il-Kumitat 
LIBE kien iddeċieda fis-26 ta' Frar 2019 li jitlob li jippreżenta opinjoni fil-forma ta' ittra lill-
Kumitat AFCO skont il-proċedura msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 56 (1) tar-Regoli ta' 
Proċedura.

Il-Kumitat tagħna adotta tali opinjoni fil-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Jannar 2020. F'dik il-laqgħa, 
huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fl-abbozz ta' rakkomandazzjoni tiegħu.

Għalhekk, qed nibgħat l-opinjoni tal-Kumitat LIBE, li tikkonsisti f'żewġ partijiet, jiġifieri l-
parti A (Osservazzjonijiet ġenerali) u l-parti B (Osservazzjonijiet tematiċi għal kull qasam ta' 
kompetenza tal-Kumitat LIBE). L-opinjoni tindirizza dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu fil-
kompetenza tal-Kumitat LIBE u li huma essenzjali għal proċess ta' ħruġ ordinat u mħejji sewwa, 
jiġifieri s-sitwazzjoni u d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, il-protezzjoni tad-data 
personali, l-asil, il-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri, kif ukoll is-sigurtà, il-kooperazzjoni fl-
infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali. Għal dak il-għan, 
tikkummenta biss dwar it-test tal-abbozz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, inkluż fil-prospettiva ta' 
kooperazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit.
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Dejjem tiegħek,

Juan Fernando López Aguilar
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SUĠĠERIMENTI

A. Osservazzjonijiet ġenerali

Il-Kumitat LIBE jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE 
jkun limitat kemm jista' jkun. Dan huwa partikolarment importanti fil-każ tal-kwistjonijiet li 
jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat LIBE msemmija hawn fuq, peress li dawn jaffettwaw 
aspetti fundamentali tal-ħajja tan-nies.  

Il-Kumitat LIBE jqis li l-Ftehim dwar il-Ħruġ ifittex li jipprovdi qafas għall-ħruġ ordinat li 
jnaqqas l-effetti negattivi tat-tluq tar-Renju Unit kemm jista' jkun. 

Fl-aħħar nett, il-Kumitat tagħna huwa tal-fehma li kwalunkwe kooperazzjoni internazzjonali 
futura bejn l-UE u r-Renju Unit għandha tkompli tirrifletti r-rispett komuni għal-liġi 
internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt.

B. Osservazzjonijiet tematiċi

1. Id-drittijiet taċ-ċittadini

Skont ir-riżoluzzjoni tal-PE tal-14 ta' Mejju 20181, għandu jiġi żgurat li "d-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE li jirrisjedu legalment fir-Renju Unit u taċ-ċittadini tar-Renju Unit li jirrisjedu 
legalment fl-UE-27 ma jkunux affettwati mill-Brexit", u l-Kumitat tagħna jilqa' l-Ftehim dwar 
il-Ħruġ għaliex din it-talba ewlenija tal-Parlament iwettaqha fi grad sinifikanti. Huwa pożittiv 
ukoll il-fatt li l-obbligi għar-Renju Unit u l-UE f'dan ir-rigward huma bbażati fuq ir-
reċiproċità. 

Għaldaqstant, huwa punt kruċjali għall-Kumitat LIBE li, skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ, id-
drittijiet taċ-ċittadini, inkluża l-interpretazzjoni ġudizzjarja fir-rigward tagħhom, sejrin 
jinżammu matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, hekk li ċ-ċittadini fuq iż-żewġ naħat jingħataw l-
ispazju u ż-żmien meħtieġa biex jippjanaw ħajjithom. Il-"protezzjoni tul il-ħajja” hija 
ggarantita wkoll mill-Artikolu 39 tal-Ftehim, filwaqt li l-estensjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) anke wara l-ħruġ, u n-natura vinkolanti tal-
ġurisprudenza li tkun ingħatat qabel tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, huma wkoll pożittivi 
f'dak ir-rigward. Il-Kumitat tagħna jilqa' b'sodisfazzjon il-kopertura ġenerali tal-membri tal-
familja kurrenti u tat-tfal futuri mill-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-garanziji relatati dwar ir-
riunifikazzjoni tal-familji, il-protezzjoni kontra l-espulsjoni, is-salvagwardji rigward ir-
rekwiżiti dwar il-prova tad-dritt ta' permanenza u d-drittijiet proċedurali rilevanti, kif ukoll l-
assigurazzjoni relatata mill-gvern tar-Renju Unit li, matul il-perjodu tranżizzjonali, u 
b'differenza mill-prattika reċenti tiegħu, mhux sejjer japplika r-rekwiżit tal-Assigurazzjoni 
Komprensiva tal-Mard għaċ-ċittadini tal-Unjoni li japplikaw għal status ta' stabbilit (settled 
status) jew għal status proviżorju (pre-settled status). 

Il-Ftehim dwar il-Ħruġ jippreżenta wkoll ċerti punti ta' diffikultà, pereżempju, ċerti kategoriji 
ta' ċittadini li bħalissa huma koperti mil-liġi tal-UE kif interpretata mill-QĠUE mhumiex se 
jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet tiegħu (eż. ċittadini tar-Renju Unit li jirritornaw lejn ir-Renju 

1 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u 
r-Renju Unit (2018/2573(RSP))



PE646.763v02-00 4/7 AL\1196572MT.docx

MT

Unit flimkien ma' membri tal-familja li mhumiex mill-UE, persuni b'diżabbiltà u l-persuni li 
jieħdu ħsiebhom, ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fir-Renju Unit li għandhom rabtiet legali 
qawwija mal-Istati Membri, bħal ċittadini ta' pajjiżi terzi li twieldu fl-UE, refuġjati 
rikonoxxuti u persuni mingħajr stat). Madankollu, b'mod ġenerali, id-dispożizzjonijiet tal-
Ftehim dwar il-Ħruġ jistabbilixxu sistema li tal-inqas se tipprovdi xi ċertezza u prevedibbiltà 
legali, u se tipproteġi, fil-biċċa l-kbira, id-drittijiet li ċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit kisbu 
meta għamlu użu mid-drittijiet tagħhom ta' moviment liberu u ta' ċittadinanza tal-Unjoni.

Il-Kumitat LIBE huwa mħasseb li ċ-ċittadini fl-Irlanda ta' Fuq se jgawdu minn drittijiet 
differenti skont in-nazzjonalità tagħhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex 
jiżguraw li mhu se jkun hemm l-ebda tnaqqis tad-drittijiet għaċ-ċittadini fl-Irlanda ta' Fuq, u 
biex jirrispetta bis-sħiħ il-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fil-partijiet kollha tiegħu.

Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa, iċ-ċittadini tar-Renju Unit mhux se jkollhom aktar drittijiet ta' 
moviment liberu, mill-Istat Membru fejn kienu jirrisjedu lejn Stat Membru ieħor, wara tmiem 
il-perjodu ta' tranżizzjoni u, biex ikomplu jgawdu mill-moviment liberu, ikunu jistgħu biss 
japplikaw għaċ-ċittadinanza ta' Stat Membru skont il-liġi nazzjonali rilevanti jew għall-istatus 
ta' residenti fit-tul skont il-liġi tal-Unjoni. Hija l-fehma ta' dan il-Kumitat li l-ftehim 
internazzjonali futur għandu jkun fih il-kontinwazzjoni sħiħa tad-drittijiet taċ-ċittadini 
ggarantiti taħt il-Ftehim dwar il-Ħruġ, sew għaċ-ċittadini tal-UE u sew għal dawk tar-Renju 
Unit, anke wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni. Barra minn hekk, huwa importanti għall-
Kumitat LIBE li aktar konkretizzazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini – inkluż il-moviment liberu 
għal ċittadini tar-Renju Unit fl-UE abbażi ta' approċċ reċiproku – tirrappreżenta l-ġebla tax-
xewka u parti indiviżibbli tat-test ta' ftehim internazzjonali futur bejn l-UE u r-Renju Unit. 
Huwa essenzjali wkoll li l-Istati Membri tal-UE-27 jiċċaraw il-qafas li għandu jiġi applikat 
minn kull wieħed minnhom għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jkunu jixtiequ jiksbu l-istatus ta' 
residenti. Tali miżuri għandhom ikunu faċli għall-utent u trasparenti, sabiex jiffaċilitaw il-
proċess, u jkunu wkoll mingħajr ħlas.

Barra minn hekk, il-Kumitat LIBE huwa mħasseb dwar l-Iskema għall-ksib tal-istatus ta' 
stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE implimentata mill-awtoritajiet tar-Renju Unit, li tippermetti liċ-
ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom japplikaw għal status ta' stabbilit u għal 
status proviżorju fir-Renju Unit. B'mod partikolari, l-aspetti li ġejjin għandhom jiġu 
indirizzati mill-aktar fis, u sa mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu tranżizzjonali: 

i) li jiġi żgurat li l-problemi li jinħolqu b'rabta man-natura elettronika tal-applikazzjoni 
(id-diffikultajiet li ċerti kategoriji ta' ċittadini tal-Unjoni jġarrbu biex jaċċedu għall-
applikazzjoni, l-attribuzzjoni awtomatika żbaljata ta' status proviżorju minflok status stabbilit, 
l-impossibbiltà applikant jippreżenta verżjonijiet stampati ta' dokumenti differenti), kif ukoll 
sfidi oħra ta' aċċess għall-applikazzjoni, għandhom jiġu indirizzati mill-awtoritajiet tar-Renju 
Unit permezz ta' miżuri speċifiċi; 

ii) li tiġi żgurata l-indipendenza sħiħa tal-Awtorità Indipendenti tal-Monitoraġġ li 
tirrevedi u tissorvelja l-funzjonament tas-sistema u taġixxi bil-ħeffa fuq ilmenti minn ċittadini 
tal-Unjoni u mill-membri tal-familja tagħhom;

iii) li jiġi żgurat li jittieħdu miżuri biex ċittadini vulnerabbli jintlaħqu u s-sitwazzjoni 
tagħhom tiġi indirizzata qabel u wara l-iskadenza, u għall-mitigazzjoni tal-konsegwenzi għal 
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dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni li, bla ebda ħtija tagħhom, ma japplikawx għall-Iskema għall-ksib 
tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE qabel l-iskadenza għall-applikazzjonijiet; il-
kriminalizzazzjoni, id-diskriminazzjoni, id-detenzjoni u d-deportazzjoni ta' ċittadini li 
normalment ikunu intitolati għar-residenza jridu jiġu evitati.

2. Il-protezzjoni tad-data

Rigward il-protezzjoni tad-data, il-Kumitat LIBE jikkondividi l-objettiv tal-Ftehim dwar il-
Ħruġ li jiżgura l-kontinwità tal-protezzjoni mogħtija lill-individwi fl-Unjoni li d-data 
personali tagħhom sejra tiġi pproċessata fir-Renju Unit wara d-data tal-ħruġ. L-Artikoli 70-71 
tal-Ftehim jipprovdu qafas li jissodisfa dan l-objettiv, matul il-perjodu tranżizzjonali u lil hinn 
minnu. Għalhekk huwa essenzjali li l-Kummissjoni tibda mingħajr dewmien il-valutazzjoni 
tal-adegwatezza tal-qafas legali tal-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit. 

Filwaqt li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim jistabbilixxu b'mod ċar dan l-obbligu li l-protezzjoni 
tal-individwi tal-UE tkun żgurata wara l-Brexit, madankollu jeħtieġ li l-modalitajiet prattiċi li 
sejrin jiġu implimentati jirrispettaw dan l-objettiv bis-sħiħ. Il-Kumitat LIBE jenfasizza l-
ħtieġa li ssir analiżi bir-reqqa u fil-fond tal-qafas legali tal-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit, 
sabiex jintwera li l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa mil-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
data, b'mod partikolari r-Regolamenti (UE) 2016/679 u 2018/1725 u d-Direttiva 
(UE) 2016/680, kif ukoll il-ġurisprudenza tal-QĠUE, jkunu ssodisfati, b'tali mod li jiġi żgurat 
livell ta' protezzjoni essenzjalment ekwivalenti għal dak mogħti mill-Unjoni Ewropea. Il-
Kumitat LIBE jirrikonoxxi li r-Renju Unit implimenta l-pakkett tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-data fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu. Dan ikun il-bażi għall-valutazzjoni tal-
adegwatezza. Il-Kumitat LIBE jikkunsidra li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-
qafas legali fis-seħħ fir-Renju Unit fl-oqsma tas-sigurtà nazzjonali jew tal-ipproċessar tad-
data personali minn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, jew għal kwistjonijiet relatati mal-
migrazzjoni. Ifakkar li programmi ta' sorveljanza tal-massa bħal Tempora jistgħu ma jkunux 
ekwivalenti mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u jħeġġeġ bil-qawwa li tiġi 
kkunsidrata l-ġurisprudenza f'dan il-qasam, bħall-kawża Schrems2.

Jekk jagħti l-każ li l-qafas legali tal-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit ma jikkwalifikax għal 
deċiżjoni ta' adegwatezza, l-Unjoni Ewropea għandha tenfasizza l-ħtieġa li r-regoli dwar il-
protezzjoni tad-data fit-trasferimenti internazzjonali jiġu rrispettati, sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità meħtieġa tal-protezzjoni stabbilita mil-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. 

Il-Kumitat LIBE jitlob ukoll li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data tal-Istati Membri jsegwu 
l-proċess sħiħ tal-ħruġ b'mod proattiv ħalli jikkontribwixxu għal ħruġ li jirnexxi u jkun 
ordinat, mingħajr tfixkil tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data.  

2 Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14, Maximillian Schrems vs Data 
Protection Commissioner.
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3. Is-sigurtà, l-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali

Fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, il-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprevedi 
arranġamenti ċari u dettaljati għall-proċedimenti kriminali pendenti kollha. L-eżistenza ta' 
perjodu tranżizzjonali li matulu l-liġi rispettiva tal-Unjoni, li tkun indikata b'mod ċar, tibqa' 
tapplika, sejra tippermetti li dawk il-proċedimenti jiġu kkompletati skont il-prinċipju taċ-
ċertezza legali – prinċipju sovrastanti fil-liġi u fil-proċedura kriminali.

F'dak li jirrigwarda l-infurzar tal-liġi u s-sigurtà interna, f'konformità mal-Ftehim dwar il-
Ħruġ, wara l-ħruġ, ir-Renju Unit mhu se jibqa' jkollu aċċess għall-ebda sistema ta' 
informazzjoni tal-Unjoni, li l-aktar waħda importanti fosthom hija s-Sistema ta' Informazzjoni 
ta' Schengen li fiha informazzjoni dwar ċittadini sew ta' pajjiżi terzi u sew tal-UE. Il-Ftehim 
dwar il-Ħruġ jistabbilixxi regoli għal miżuri matul il-perjodu ta' tranżizzjoni li bihom ir-Renju 
Unit se jibqa' jiskambja l-informazzjoni permezz tas-sistemi sa tmiem dak il-perjodu 
tranżizzjonali. Fir-rigward ta' diversi sistemi importanti, bħal SIS u SIENA, il-Ftehim 
jipprevedi l-possibbiltà, taħt ċerti kundizzjonijiet, li jsir skambju ta' informazzjoni 
operazzjonali għal żmien limitat lil hinn minn tmiem il-perjodu tranżizzjonali, biex jiġi żgurat 
li l-valur operazzjonali tal-informazzjoni li tkun tinsab fis-sistemi fi tmiem il-perjodu 
tranżizzjonali ma jintilifx. Dawn l-arranġamenti fil-Ftehim għandhom itaffu l-impatt tal-qtugħ 
f'daqqa tal-konnessjoni mas-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni. Ta' min jinnota li, għal uħud 
mis-sistemi tal-UE, bħall-PNR, dan se jippermetti ż-żmien meħtieġ ir-Renju Unit u l-UE 
jinnegozjaw l-arranġamenti futuri dwar l-iskambju tad-data tal-PNR, li għandhom jiġi 
vvalutati wkoll mill-QĠUE. 

Fir-rigward tar-relazzjoni futura mar-Renju Unit, il-Parlament ifakkar li d-dikjarazzjoni 
politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit 
tirreferi għal sħubija ta' sigurtà wiesgħa, komprensiva u bbilanċjata li sejra tipprevedi 
arranġamenti reċiproċi għal skambji f'waqthom, effikaċi u effiċjenti ta' data tar-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) u għall-ħżin tar-riżultati tal-ipproċessar ta' tali data li f'sistemi 
nazzjonali rispettivi tal-ipproċessar tal-PNR, għall-ipproċessar ta' data dwar id-DNA, il-marki 
tas-swaba' u r-reġistrazzjoni tal-vetturi (Prüm), kif ukoll għall-kooperazzjoni operazzjonali 
permezz tal-Europol u l-Eurojust. Madankollu, għandu jiġi mfakkar li, minkejja li r-Renju 
Unit ma kienx obbligat jipparteċipa fi strumenti tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali, permezz ta' nonparteċipazzjoni volontarja, 
mekkaniżmu previst fit-Trattat ta' Lisbona, madankollu għażel li jipparteċipa f'miżuri 
leġiżlattivi fuq bażi ta' każ b'każ, u minkejja l-vot fl-2016 biex joħroġ mill-Unjoni, jidher li r-
Renju Unit għadu biħsiebu jieħu sehem f'ċerti partijiet tal-kooperazzjoni tal-pulizija u f'dik 
ġudizzjarja f'materji kriminali wara li jitlaq mill-Unjoni. Irid ikun hemm qafas ċar u 
permanenti, aktar milli deċiżjonijiet ad hoc, għall-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-
kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali.  Prerekwiżiti għal din il-
kooperazzjoni huma r-rispett sinifikanti tad-drittijiet fundamentali tal-individwi, inkluża l-
aderenza kontinwa mal-QEDB u l-applikazzjoni tagħha, il-protezzjoni adegwata tad-data 
personali, u salvagwardji legali effikaċi. Il-Kumitat LIBE jikkunsidra li din il-kooperazzjoni 
għandha tkun għalkollox kundizzjonali fuq ir-rispett għal dawn il-prinċipji. Il-Parlament 
ifakkar li l-awtoritajiet tar-Renju Unit għamlu kopji ta' data personali pproċessata fis-sistema 
ta' Informazzjoni ta' Schengen, bi ksur serju tal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, u 
li dan il-ksur għadu ma ġiex solvut sal-lum; għalhekk, f'konformità mal-prerekwiżiti 
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msemmija hawn fuq, il-Parlament jitlob li l-Kunsill u l-Kummissjoni jirrimedjaw dan il-ksur 
serju u vjolazzjonijiet serji oħra qabel kwalunkwe negozjar dwar il-modalitajiet ta' 
kooperazzjoni, wara evalwazzjoni rapida u dettaljata tas-sitwazzjoni u r-rappurtar rilevanti 
lill-Parlament.

4. L-asil, il-migrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri

Bħala kumment ġenerali, il-kooperazzjoni futura fil-qasam tal-asil, il-migrazzjoni u l-ġestjoni 
tal-fruntieri ftit li xejn tissemma fil-Ftehim dwar il-Ħruġ. 

F'dak il-kuntest, ikun jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema punt ir-Renju Unit jixtieq jibqa' jikkoopera 
mal-UE rigward is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, b'mod partikolari Dublin, peress li r-
Renju Unit bħalissa jipparteċipa f'diversi strumenti.  B'mod simili, fil-qasam tal-migrazzjoni, 
inkluża l-kooperazzjoni internazzjonali, ikun jeħtieġ li jingħataw kjarifiki rilevanti dwar il-
kooperazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit. Skont jekk ikunx hemm parteċipazzjoni 
kontinwa fil-programmi tal-Unjoni, fil-ftehim futur ikun għandhom jiġu inklużi wkoll 
arranġamenti  fir-rigward tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, peress li 
bħalissa r-Renju Unit qed jirċievi l-ogħla ammont (għal miżuri fil-qasam tar-ritorn). 

F'dak li jirrigwarda l-ġestjoni tal-fruntieri, bħalissa r-Renju Unit mhuwiex permess li jsir 
membru sħiħ tal-Frontex, għar-raġuni li ma kienx għażel li jipparteċipa f'partijiet relatati tal-
acquis ta' Schengen. Madankollu, huwa jikkollabora mal-Frontex b'firxa ta' modi, inkluż 
b'appoġġ operazzjonali fl-oqsma tar-ritorn u tal-ġestjoni tal-fruntieri kif ukoll bir-
rappreżentanza bħala osservatur fil-Bord Amministrattiv. Ikun importanti li jiġu ċċarati r-
relazzjonijiet tal-Frontex mar-Renju Unit bħala pajjiż terz fil-futur. L-istess konklużjoni hija 
rilevanti għall-ħtieġa li r-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit jiġu ddeterminati għall-
iskambju ta' informazzjoni u għall-użu ta' sistemi ta' informazzjoni fuq skala kbira għall-
ġestjoni tal-fruntieri, b'mod partikolari biex jiġu ċċarati l-modalitajiet il-ġodda f'termini ta' 
governanza u ċertezza legali.

Il-Kumitat LIBE għaldaqstant jistieden lill-Kumitat AFCO, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-
Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2018/0427(NLE)).


