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Emenda 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Is-sistema Dokumenti Foloz u 
Awtentiċi Online (FADO) ġiet stabbilita 
permezz tal-Azzjoni Konġunta 98/700/ĠAI 
fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, 
u tagħti aċċess lill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri biex ikollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom informazzjoni dwar kwalunkwe 
metodi ġodda ta' falsifikazzjoni li jkunu 
ġew identifikati, u dwar id-dokumenti 
awtentiċi ġodda li jkunu fiċ-ċirkolazzjoni.

(80) Is-sistema Dokumenti Foloz u 
Awtentiċi Online (FADO) ġiet stabbilita 
permezz tal-Azzjoni 
Konġunta 98/700/ĠAI1a tal-Kunsill fi ħdan 
is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, u tagħti 
aċċess lill-awtoritajiet tal-Istati Membri 
biex ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
informazzjoni dwar kwalunkwe metodi 
ġodda ta' falsifikazzjoni li jkunu ġew 
identifikati, u dwar id-dokumenti awtentiċi 
ġodda li jkunu fiċ-ċirkolazzjoni, sabiex 
tgħin fil-ġlieda kontra l-migrazzjoni 
irregolari u l-użu ta' dokumenti 
frodulenti.
_________________
1a Azzjoni Konġunta 98/700/ĠAI tat-3 ta' 
Diċembru 1998 adottata mill-Kunsill fuq 
il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea li tikkonċerna l-
istabbiliment ta' Sistema Ewropea ta' 
Arkivjar ta' Immaġini (FADO), ĠU L 
333/4, 9.12. 1998, p. 4).

Or. en

Emenda 38
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 80a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80a) Il-FADO nħolqot speċifikament 
sabiex fiha jitqiegħdu mudelli ta' 
dokumenti u eżempji ta' dokumenti 
awtentiċi u ffalsifikati li jinkludu 
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deskrizzjonijiet ta' metodi ta' 
falsifikazzjoni pprovduti mill-Istati 
Membri, pajjiżi terzi, entitajiet territorjali, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet oħra soġġetti għad-dritt 
internazzjonali. Bħala konsegwenza 
diretta tal-għan tal-FADO, id-data 
personali jenħtieġ li tinħażen fil-forma ta' 
elementi differenti li jidhru fil-mudelli ta' 
dokumenti u fid-dokumenti awtentiċi u 
falsifikati. Tali data personali hija 
strettament limitata għal dak li huwa 
meħtieġ għall-finijiet tal-FADO u d-data 
personali mhux meħtieġa jenħtieġ li tiġi 
anonimizzata b'mod konformi mal-
prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data.

Or. en

Emenda 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposta għal regolament
Premessa 80a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80a) L-użu ta' dokumenti foloz, 
miksuba b'mod frodulenti u ffalsifikati 
minn ċittadini ta' pajjiżi terzi biex jidħlu, 
u jibqgħu fl-Unjoni, jew biex jużawhom fi 
proċeduri relatati mal-legalizzazzjoni ta' 
soġġorn, inklużi proċeduri ta' asil, sar 
kwistjoni ta' tħassib ta' importanza dejjem 
akbar għall-Istati Membri. Filwaqt li l-
użu ta' dokumenti leġittimi jiffaċilita d-
dħul u s-soġġorn fi Stati Membri, inħoloq 
suq parallel għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jafu li ma jistgħux jissodisfaw il-kriterji 
għad-dħul fl-Unjoni permezz ta' 
dokumenti leġittimi u mezzi regolari jew 
inkella li jixtiequ jaħbu l-identità vera 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 40
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Premessa 80b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80b) Filwaqt li l-Istati Membri jistgħu 
jżommu jew jiżviluppaw is-sistemi 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom 
informazzjoni dwar mudelli ta' dokumenti 
u eżempji ta' dokumenti ġenwini u foloz, 
jenħtieġ li jkunu obbligati li jipprovdu lill-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta ("l-Aġenzija") bl-
informazzjoni dwar mudelli ta' dokumenti 
u dokumenti ġenwini u foloz li huma 
għandhom. L-Aġenzija jenħtieġ li ttella' 
dik l-informazzjoni fil-FADO sabiex 
tiggarantixxi l-uniformità u l-kwalità tal-
informazzjoni. B'mod partikolari, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jipprovdu l-elementi ta' 
sigurtà tal-verżjonijiet ġodda tad-
dokumenti ġenwini maħruġa mill-Istati 
Membri li huma koperti minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81a) Il-FADO nħolqot speċifikament 
sabiex fiha jitqiegħdu mudelli ta' 
dokumenti u eżempji ta' dokumenti 
ffalsifikati li jinkludu deskrizzjonijiet ta' 
metodi ta' falsifikazzjoni pprovduti mill-
Istati Membri, u jista' jkun fiha wkoll tali 
dokumenti li joriġinaw minn pajjiżi terzi, 
entitajiet territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
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għad-dritt internazzjonali. B'konsegwenza 
diretta ta' dak l-għan, jenħtieġ li jkun 
possibbli li data personali tinħażen fil-
forma ta' immaġnijiet tal-wiċċ fil-FADO 
sa fejn l-elementi ta' sigurtà ta' dokument 
ma jkunux jistgħu jiġu sseparati minn 
dawk l-immaġnijiet tal-wiċċ, jew fejn id-
dokument falz, iffalsifikat, kontrafatt jew 
il-psewdodokument jimita elementi ta' 
sigurtà li ma jistgħux jiġu sseparati minn 
immaġni tal-wiċċ. Jenħtieġ li l-ebda data 
personali alfanumerika ma tinħażen fil-
FADO. L-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
stabbilita bir-Regolament (UE) 2019/... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (l-
"Aġenzija") jenħtieġ li tieħu l-passi 
meħtieġa biex jiġu anonimizzati l-
elementi kollha tad-data personali li ma 
jkunux meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet 
li għalihom id-data tkun ġiet ipproċessata 
skont il-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-
data, previst fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1) 
tar-Regolament (UE) 2018/1725. Jenħtieġ 
li ma jkunx possibbli li wieħed jirkupra 
jew ifittex xi elementi ta' data personali 
fil-FADO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija ma għandhiex ikollha obbligu li tiġbor dokumenti minn pajjiżi terzi u minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali. Li tittella' l-informazzjoni disponibbli dwar tali dokumenti 
huwa pass loġiku. Barra minn hekk, il-ħtieġa li tinħażen id-data personali hija limitata għal 
immaġnijiet tal-wiċċ marbuta mal-elementi ta' sigurtà fuq id-dokumenti; is-sistema FADO 
għandha taħżen biss dak it-tip ta' data personali u l-ebda data personali oħra.

Emenda 42
Saskia Bricmont
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(81a) Il-FADO nħolqot speċifikament 
sabiex fiha jitqiegħdu mudelli ta' 
dokumenti u eżempji ta' dokumenti 
ffalsifikati li jinkludu deskrizzjonijiet ta' 
metodi ta' falsifikazzjoni pprovduti mill-
Istati Membri, pajjiżi terzi, entitajiet 
territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali. Bħala 
konsegwenza diretta ta' dak l-għan, id-
data personali jenħtieġ li tinħażen fil-
FADO fil-forma ta' elementi differenti li 
jidhru fil-mudell u fid-dokumenti 
falsifikati. Tali data personali hija 
limitata għal dak li huwa meħtieġ għall-
finijiet tal-FADO. L-Aġenzija Ewropea 
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 
stabbilita bir-Regolament (UE) 2019/... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (l-
"Aġenzija") jenħtieġ li tieħu l-passi 
meħtieġa biex jiġu anonimizzati l-
elementi kollha tad-data personali li ma 
jkunux meħtieġa fir-rigward tal-għanijiet 
li għalihom id-data tkun ġiet ipproċessata 
skont il-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-
data, previst fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1) 
tar-Regolament (UE) 2018/1725. Ma 
għandux ikun possibbli li wieħed isib jew 
ifittex xi elementi ta' data personali fil-
FADO, u lanqas ma għandu jkun 
possibbli li d-data fil-mudelli tintuża biex 
tiġi identifikata kwalukwe persuna fiżika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa teoretikament possibbli li persuna tiġi identifikata mid-data fil-mudelli, iżda dan qatt 
ma għandu jiġi permess.

Emenda 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)



PE642.889v02-00 8/31 AM\1190939MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81a) Jenħtieġ li l-FADO jkun fiha 
informazzjoni dwar it-tipi kollha ta' 
dokumenti tal-ivvjaġġar, identità, 
residenza u stat ċivili, liċenzji tas-sewqan, 
liċenzji tal-vetturi u dokumenti uffiċjali 
relatati oħra, ġenwini u foloz, maħruġa 
mill-Istati Membri, pajjiżi terzi, entitajiet 
territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali.

Or. en

Emenda 44
Sira Rego

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81a) L-aċċess ta' partijiet terzi għal din 
is-sistema, għajr għall-awtoritajiet 
pubbliċi responsabbli għall-kontroll fuq 
il-fruntiera, se jkun ipprojbit.

Or. es

Emenda 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 81b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81b) Jenħtieġ li l-FADO jkun fiha 
informazzjoni dwar it-tipi kollha ta' 
dokumenti tal-ivvjaġġar, identità, 
residenza u stat ċivili, liċenzji tas-sewqan 
u liċenzji tal-vetturi ġenwini maħruġa 
mill-Istati Membri u l-verżjonijiet 
iffalsifikati ta' tali dokumenti fil-pussess 
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tagħhom, u jista' jkun fiha wkoll 
dokumenti uffiċjali relatati oħra li 
jintużaw meta wieħed japplika għal 
dokumenti tal-ivvjaġġar, residenza jew 
identità maħruġa mill-Istati Membri. 
Jista' jkun fiha wkoll kwalunkwe 
dokument bħal dawn maħruġ minn pajjiżi 
terzi, entitajiet territorjali, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet oħra soġġetti għad-dritt 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm wisq dokumenti possibbli li l-Istati Membri jkollhom fil-pussess tagħhom li jistgħu 
jkunu dokument ta' sors jew dokument li jservi għall-ħruġ ta' dokumenti tal-ivvjaġġar, 
residenza jew identità. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu tali dokumenti lill-
FADO, iżda ma għandhomx ikunu obbligati jagħmlu dan.

Emenda 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 81c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81c) Filwaqt li l-Istati Membri jistgħu 
jżommu jew jiżviluppaw is-sistemi 
nazzjonali tagħhom li fihom 
informazzjoni dwar dokumenti ġenwini u 
foloz, jenħtieġ li huma jkunu obbligati li 
jipprovdu lill-Aġenzija b'informazzjoni 
dwar dokumenti tal-ivvjaġġar, identità, 
residenza u status ċivili, liċenzji tas-
sewqan u liċenzji tal-vetturi ġenwini 
maħruġa minnhom, u l-verżjonijiet 
iffalsifikati ta' dawn id-dokumenti fil-
pussess tagħhom. L-Aġenzija jenħtieġ li 
ttella' dik l-informazzjoni fil-FADO 
sabiex tiggarantixxi l-uniformità u l-
kwalità tal-informazzjoni. B'mod 
partikolari, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jipprovdu l-elementi ta' sigurtà tal-
verżjonijiet ġodda tad-dokumenti ġenwini 
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maħruġa mill-Istati Membri li huma 
koperti minn dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm wisq dokumenti possibbli li l-Istati Membri jkollhom fil-pussess tagħhom li jistgħu 
jkunu dokument ta' sors jew dokument li jservi għall-ħruġ ta' dokumenti tal-ivvjaġġar, 
residenza jew identità. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu tali dokumenti lill-
FADO, iżda ma għandhomx ikunu obbligati jagħmlu dan.

Emenda 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposta għal regolament
Premessa 81d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81d) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
kontroll tal-frodi tad-dokumenti mill-Istati 
Membri, jenħtieġ li l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri kompetenti għall-frodi tad-
dokumenti, bħall-pulizija tal-fruntieri, 
awtoritajiet oħra tal-infurzar tal-liġi jew 
ċerti partijiet terzi oħra, jingħataw livelli 
differenti ta' aċċess għall-FADO, skont il-
ħtiġijiet tagħhom.. Billi l-kundizzjonijiet u 
l-miżuri għall-għoti ta' dan l-aċċess huma 
elementi mhux essenzjali li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li dawn jiġu stabbiliti permezz ta' 
atti delegati. Bl-istess mod, jenħtieġ li l-
FADO tippermetti li ċerti utenti jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom 
informazzjoni dwar kwalunkwe metodu 
ta' falsifikazzjoni ġdid li jiġi identifikat u 
dwar dokumenti ġenwini ġodda li jkunu 
fiċ-ċirkolazzjoni.

Or. en

Emenda 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini
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Proposta għal regolament
Premessa 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82) Jenħtieġ li s-sistema FADO żżomm 
l-istruttura ta' bosta livelli li għandha biex 
tipprovdi livelli differenti ta' informazzjoni 
dwar id-dokumenti lil partijiet 
ikkonċernati differenti, fosthom il-
pubbliku.

(82) Jenħtieġ li l-FADO tipprovdi lill-
partijiet interessati, fosthom il-pubbliku 
ġenerali, informazzjoni b'livelli differenti 
ta' restrizzjoni skont is-sensittività tad-
dokumenti.

Or. en

Emenda 49
Sira Rego

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) Dan ir-regolament jenħtieġ li ma 
jolqotx id-dritt ta' protezzjoni 
internazzjonali kif stabbilit fil-liġi 
internazzjonali u tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 50
Sira Rego

Proposta għal regolament
Premessa 81a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Dan ir-regolament jeħtieġlu jqis il-
fatt li l-użu ta' dokumenti tal-identità 
foloz jew iffalsifikati huwa neċessarju 
għall-biċċa l-kbira tar-rifuġjati, minħabba 
n-nuqqas ta' rotot ta' aċċess legali u 
sikuri lejn l-Unjoni. Dan il-fatt huwa 
rikonoxxut mill-Artikolu 31 tal-



PE642.889v02-00 12/31 AM\1190939MT.docx

MT

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, 
li tipprojbixxi lill-Istati milli jippenalizzaw 
lil rifuġjati li jidħlu fit-territorju tagħhom 
b'mod illegali.

Or. es

Emenda 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 101a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(101a) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva tas-sistema 
FADO, is-setgħa li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment ta' miżuri li 
jagħtu aċċess għall-FADO lill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri kompetenti fil-qasam 
tal-frodi ta' dokumenti, u tal-istabbiliment 
ta' miżuri li jagħtu aċċess ristrett għall-
FADO lil partijiet terzi bħal linji tal-ajru, 
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji 
tal-Unjoni, pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess waqt li jirċievuhom l-
esperti tal-Istati Membri, u li l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess b'mod 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 
esperti tal-Kummissjoni inkarigati mit-
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tħejjija ta' atti delegati.
_________________
1a ĠU L 123, 12.5.2016, p.1

Or. en

Emenda 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80 imħassar
1.
L-Aġenzija għandha tieħu f'idejha u 
topera d-Dokumenti Foloz u Awtentiċi 
Online (FADO) li hija bażi ta' data li 
għandha tinkludi informazzjoni dwar 
dokumenti ġenwini tal-ivvjaġġar u tar-
residenza maħruġa mill-Istati Membri, 
pajjiżi terzi, entitajiet territorjali, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet oħra soġġetti għad-dritt 
internazzjonali u dwar il-falsifikazzjoni 
tagħhom. Is-sistema FADO ma għandu 
jkun fiha l-ebda data personali.
L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-
data li bħalissa tinsab f'FADO għas-
sistema l-ġdida.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 117(2) 
sabiex:
(a) tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi tal-FADO skont standards għoljin;
(b) tistabbilixxi l-proċeduri għall-kontroll 
u l-verifika tal-informazzjoni fil-FADO.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa sostitwit b'emendi sussegwenti.

Emenda 53
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tieħu f'idejha u topera 
d-Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online 
(FADO) li hija bażi ta' data li għandha 
tinkludi informazzjoni dwar dokumenti 
ġenwini tal-ivvjaġġar u tar-residenza 
maħruġa mill-Istati Membri, pajjiżi terzi, 
entitajiet territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali u dwar il-
falsifikazzjoni tagħhom. Is-sistema FADO 
ma għandu jkun fiha l-ebda data personali.

L-Aġenzija għandha tieħu f'idejha u topera 
d-Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online 
(FADO) li hija bażi ta' data li għandha 
tinkludi informazzjoni dwar dokumenti 
ġenwini tal-ivvjaġġar u residenza maħruġa 
mill-Istati Membri, pajjiżi terzi, entitajiet 
territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali u dwar il-
falsifikazzjoni tagħhom. Il-FADO jista' 
jkun fiha data personali biss sa fejn din 
tkun tidher fuq il-mudell u d-dokumenti 
ġenwini u ffalsifikati.

Or. en

Emenda 54
Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 80 — paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sistema FADO mhux se jkun 
fiha data ta' natura personali.

Or. es

Emenda 55
Sira Rego
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Proposta għal regolament
Artikolu 80 — paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli 
għall-identifikazzjoni ta' dokumenti foloz 
jew iffalsifikati jiggarantixxu l-aċċess 
għad-dritt ta' protezzjoni internazzjonali.

Or. es

Emenda 56
Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 80 — paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Is-sistema FADO mhux se 
tippermetti li dawn li ġejjin ikollhom 
aċċess għas-sistema:
a) Pajjiżi terzi.
b) Organizzazzjonijiet internazzjonali.
c) Partijiet terzi oħra ta' kwalunkwe xorta, 
bħal pereżempju l-linji tal-ajru.
d) Il-pubbliku ġenerali.
Fil-każ li jingħata permess ristrett għas-
sistema FADO lil xi attur ieħor apparti l-
awtoritajiet ta' kull Stat Membru li jkunu 
responsabbli għall-kontroll fuq il-
fruntiera, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel dan permezz ta' att delegat.

Or. es

Emenda 57
Saskia Bricmont
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Kategoriji ta' dokumenti u data li jinsabu 
fil-FADO
1. Il-FADO għandha tinkludi dan li ġej:
(a) informazzjoni, inkluż immaġini, dwar 
dokumenti ġenwini u l-elementi ta' 
sigurtà tagħhom;
(b) informazzjoni, inkluż immaġini dwar 
dokumenti foloz, iffalsifikati jew 
kontrafatti jew inkella psewdodokumenti, 
u l-karatteristiċi tal-frodi tagħhom;
(c) informazzjoni fil-qosor dwar tekniki 
ta' falsifikazzjoni;
(d) informazzjoni fil-qosor dwar l-
elementi ta' sigurtà tad-dokumenti 
ġenwini;
(e) statistiċi dwar dokumenti foloz li jiġu 
identifikati.
(f) rakkomandazzjonijiet dwar modi 
effikaċi biex jiġu identifikati metodi 
speċifiċi ta' falsifikazzjoni.
Il-FADO jista' jkun fiha ukoll manwali, 
listi ta' kuntatt u informazzjoni dwar 
dokumenti tal-ivvjaġġar validi u r-
rikonoxximent tagħhom mill-Istati 
Membri, kif ukoll informazzjoni utli 
relatata oħra.
Il-FADO jista' jkun fiha data personali 
biss sa fejn din tkun tidher fuq il-mudell u 
d-dokumenti ffalsifikati. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li individwi li d-data 
personali tagħhom tintuża fuq mudelli ta' 
dokumenti jkunu vvolontarjaw għal dan, 
inkluż għall-ipproċessar tad-data 
personali tagħhom fil-FADO. Ma 
għandux ikun possibbli li persuna tiġi 
identifikata mid-data personali mingħajr 
informazzjoni addizzjonali jew li titfittex 
data personali fil-FADO. Data personali 
għandha tiġi pproċessata f'konformità 
mal-punt (a) tal-Artikolu 5(1) tar-
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Regolament (KE) Nru 2018/1725.
2. L-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu, mingħajr dewmien, id-data 
dwar dokumenti ġenwini u foloz li huma 
fil-kontroll tagħhom lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 
tal-Kosta (l-"Aġenzija").

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ma jistax ikun ibbażat fuq il-kunsens, inkella l-persuna jkollha d-dritt li 
tirtiraha, u l-mudelli jkollhom jitħassru. Għandna nevitaw "sjieda"/"pussess" tad-data. 
"Kontroll" huwa t-terminu tekniku fil-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.

Emenda 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Kamp ta' applikazzjoni

Il-FADO għandu jkun fiha informazzjoni 
dwar dokumenti tal-ivvjaġġar, identità, 
residenza, stat ċivili, liċenzji tas-sewqan u 
liċenzji tal-vetturi ġenwini maħruġa mill-
Istati Membri u l-verżjonijiet falsifikati ta' 
tali dokumenti fil-pussess tagħhom, u 
jista' jkun fiha wkoll dokumenti uffiċjali 
relatati oħra li jintużaw meta wieħed 
japplika għal dokumenti tal-ivvjaġġar, 
residenza jew identità maħruġa mill-Istati 
Membri, u fejn applikabbli, minn pajjiżi 
terzi, entitajiet territorjali, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
entitajiet oħra soġġetti għad-dritt 
internazzjonali u informazzjoni dwar il-
falsifikazzjoni tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm wisq dokumenti possibbli li l-Istati Membri jkollhom fil-pussess tagħhom li jistgħu 
jkunu dokument ta' sors jew dokument li jservi għall-ħruġ ta' dokumenti tal-ivvjaġġar, 
residenza jew identità. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jipprovdu tali dokumenti lill-
FADO, iżda ma għandhomx ikunu obbligati jagħmlu dan.

Emenda 59
Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Proċessar ta' data personali mill-Aġenzija
L-Aġenzija għandha tapplika r-
Regolament (UE) 2018/1725 meta 
tipproċessa data personali.
Data personali għandha tittella' fuq il-
FADO biss sa fejn din tkun strettament 
meħtieġa biex tiddeskrivi jew turi l-
metodu ta' falsifikazzjoni.
L-Aġenzija għandha tiżgura li d-data 
personali tiġi minimizzata f'konformità 
mal-iskop tal-FADO.

Or. en

Emenda 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Kamp ta' applikazzjoni

Il-FADO għandu jkun fiha informazzjoni 
dwar dokumenti tal-ivvjaġġar, identità, 
residenza u stat ċivili, liċenzji tas-sewqan, 
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liċenzji tal-vetturi u dokumenti uffiċjali 
relatati oħra, ġenwini, maħruġa mill-
Istati Membri, pajjiżi terzi, entitajiet 
territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali u informazzjoni 
dwar il-falsifikazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 80b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80b
Kategoriji ta' dokumenti u data li jinsabu 

fil-FADO
1. Il-FADO għandha tinkludi dan li ġej:
(a) informazzjoni, inkluż immaġini, dwar 
dokumenti ġenwini u l-elementi ta' 
sigurtà tagħhom;
(b) informazzjoni, inkluż immaġini dwar 
dokumenti foloz, iffalsifikati jew 
kontrafatti jew inkella psewdodokumenti, 
u l-karatteristiċi tal-frodi tagħhom;
(c) informazzjoni fil-qosor dwar tekniki 
ta' falsifikazzjoni;
(d) informazzjoni fil-qosor dwar l-
elementi ta' sigurtà tad-dokumenti 
ġenwini;
(e) statistiċi dwar dokumenti foloz li jiġu 
identifikati.
(f) rakkomandazzjonijiet dwar modi 
effikaċi biex jiġu identifikati metodi 
speċifiċi ta' falsifikazzjoni.
Il-FADO jista' jkun fiha ukoll manwali, 
listi ta' kuntatt u informazzjoni dwar 
dokumenti tal-ivvjaġġar validi u r-
rikonoxximent tagħhom mill-Istati 
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Membri, kif ukoll informazzjoni utli 
relatata oħra.
Il-FADO ma għandux ikun fiha data 
personali, ħlief dik fil-forma ta' 
immaġnijiet tal-wiċċ sa fejn l-elementi ta' 
sigurtà ta' dokument ma jkunux jistgħu 
jiġu sseparati minn dawk l-immaġnijiet 
tal-wiċċ, jew fejn id-dokument falz, 
iffalsifikat jew kontrafatt jew inkella l-
psewdodokument jimita elementi ta' 
sigurtà li ma jistgħux jiġu sseparati minn 
immaġni tal-wiċċ. L-ebda data personali 
alfanumerika ma għandha tinħażen fil-
FADO. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li individwi li d-data personali 
tagħhom tinsab fuq mudelli ta' dokumenti 
jkunu taw il-kunsens tagħhom, inkluż 
għall-ipproċessar tad-data personali 
tagħhom fil-FADO.
2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
d-data dwar dokumenti tal-ivvjaġġar, 
identità, residenza u stat ċivili, liċenzji tas-
sewqan u liċenzji tal-vetturi, ġenwini u 
foloz, fil-pussess tagħhom lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 
tal-Kosta (l-"Aġenzija"). L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jittrażmettu lill-Aġenzija 
data dwar dokumenti uffiċjali ġenwini 
oħra li jintużaw meta wieħed japplika 
għal dokumenti tal-ivvjaġġar, residenza 
jew identità maħruġa mill-Istati Membri 
jew falsifikazzjonijiet ta' kwalunkwe 
wieħed minn dawk id-dokumenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li il-ħtieġa li tinħażen id-data personali hija limitata għal immaġnijiet tal-wiċċ 
marbuta mal-elementi ta' sigurtà fuq id-dokumenti, is-sistema FADO għandha taħżen biss dak 
it-tip ta' data personali. Hemm wisq dokumenti possibbli li l-Istati Membri jkollhom fil-
pussess tagħhom li jistgħu jkunu dokument ta' sors jew dokument li jservi għall-ħruġ ta' 
dokumenti tal-ivvjaġġar, residenza jew identità. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jipprovdu tali dokumenti lill-FADO, iżda ma għandhomx ikunu obbligati jagħmlu dan.

Emenda 62
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Saskia Bricmont
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 80b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80b
L-arkitettura tal-FADO u l-aċċess għas-
sistema
L-arkitettura tal-FADO għandha 
tippermetti:
(a) esperti tad-dokumenti nomimati tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fil-qasam tal-frodi ta' dokumenti, bħall-
pulizija tal-fruntieri u awtoritajiet oħra 
tal-infurzar tal-liġi, biex jaċċedu s-sistema 
b'mod mhux ristrett;
(b) l-awtoritajiet tal-Istati Membri li ma 
jeħtiġux informazzjoni dettaljata dwar l-
elementi ta' sigurtà u l-falsifikazzjoni ta' 
dokumenti biex ikollhom aċċess għas-
sistema b'mod ristrett;
(c) partijiet terzi, bħall-istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, biex 
jaċċedu s-sistema b'mod ristrett meta u sa 
fejn ikunu jeħtieġu aċċess għal 
informazzjoni dwar l-elementi ta' sigurtà 
u l-falsifikazzjoni ta' dokumenti;
(d) partijiet terzi, bħal pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li ma 
jeħtiġux informazzjoni dettaljata dwar l-
elementi ta' sigurtà u l-falsifikazzjoni ta' 
dokumenti, biex ikollhom aċċess għas-
sistema b'mod ristrett iżda ma għandhiex 
tagħtihom aċċess għal kwalunkwe data 
personali li ma tkunx soġġetta għall-
kunsens volontarju tal-individwu 
kkonċernat;
(e) partijiet terzi, bħal linji tal-ajru, li ma 
jeħtiġux informazzjoni dettaljata dwar l-
elementi ta' sigurtà u l-falsifikazzjoni ta' 
dokumenti, biex ikollhom aċċess għas-
sistema b'mod ristrett iżda ma għandhiex 
tagħtihom aċċess għal kwalunkwe data 
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personali;
(f) il-pubbliku biex ikollu aċċess għas-
sistema b'mod ristrett għall-mudelli ta' 
dokumenti, iżda ma għandhiex tagħtih 
aċċess għal data personali li ma tkunx 
soġġetta għall-kunsens tal-individwu 
kkonċernat; il-pubbliku għandu jingħata 
biss aċċess għall-informazzjoni pubblika 
dwar l-elementi ta' sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji tal-ajru u entitajiet privati oħrajn għandu jkollhom aċċess aktar limitat minn pajjiżi terzi 
jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

Emenda 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposta għal regolament
Artikolu 80b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80b
L-arkitettura ta' FADO

L-arkitettura tal-FADO għandha 
tippermetti livelli differenti ta' aċċess 
għas-sistema għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri bħall-
pulizija tal-fruntieri, awtoritajiet oħra tal-
infurzar tal-liġi, jew partijiet terzi oħra 
f'konformità mal-Artikolu (X), kif ukoll 
aċċess pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu (X) jirrappreżenta l-Artikolu li jistabbilixxi l-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 64
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Paulo Rangel

Proposta għal regolament
Artikolu 80b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80b
Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika minn... [sentejn wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Or. en

Emenda 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposta għal regolament
Artikolu 80c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80c
Ir-responsabbiltajiet tal-Aġenzija

1. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli 
mill-istabbiliment tal-FADO f'konformità 
ma' dan ir-Regolament. L-Aġenzija 
għandha tiżgura l-funzjonament tal-
FADO 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-
ġimgħa u tiżgura l-manutenzjoni u l-
aġġornament tagħha.
2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
b'assistenza kważi f'ħin reali fid-
detezzjoni u l-identifikazzjoni ta' 
dokumenti ffalsifikati.
3. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli 
biex ittella' l-informazzjoni li tirċievi 
mingħand l-Istati Membri f'ħin utli u 
b'mod effiċjenti sabiex tiggarantixxi l-
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uniformità u l-kwalità tad-data filwaqt li 
tiżgura r-rispett għall-prinċipju tal-
minimizzazzjoni tad-data previst fil-
punt (c) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament 
(UE) 2018/1725.
4. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli 
għat-tlugħ ta' informazzjoni dwar 
dokumenti minn pajjiżi terzi, entitajiet 
territorjali, organizzazzjonijiet 
internazzjonali u entitajiet oħra soġġetti 
għad-dritt internazzjonali, u 
informazzjoni dwar il-falsifikazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x'azzjonijiet ikollha tieħu l-Aġenzija biex tissodisfa obbligu li "tiġbor" 
dokumenti minn pajjiżi terzi, entitajiet territorjali u organizzazzjonijiet internazzjonali. It-
tlugħ tal-informazzjoni disponibbli dwar tali dokumenti huwa loġiku iżda l-obbligu li l-
Aġenzija tiġbor informazzjoni bħal din imur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 66
Saskia Bricmont
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 80c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80c
Proċessar ta' data personali mill-Aġenzija
L-Aġenzija għandha tapplika r-
Regolament (UE) 2018/1725 meta 
tipproċessa data personali.
L-Aġenzija għandha ttella' data personali 
biss sa fejn din tkun strettament meħtieġa 
biex tiddeskrivi jew turi l-elementi ta' 
sigurtà jew metodu ta' falsifikazzjoni. L-
Aġenzija għandha tiżgura li tali data tkun 
anonimizzata b'mod adegwat sa fejn ikun 
possibbli b'mod li jipprevjeni l-
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identifikazzjoni ta' kwalunkwe individwu 
permezz tal-FADO mingħajr data 
addizzjonali. L-identifikazzjoni ta' 
kwalunkwe individwu permezz tal-FADO 
għandha tkun ipprojbita.
Partijiet terzi li għandhom aċċess għall-
FADO għandhom jidħlu fi ftehim 
vinkolanti u infurzabbli mal-Aġenzija li 
ma jużawx il-FADO għall-identifikazzjoni 
ta' individwi li d-data personali tagħhom 
tkun fil-FADO, b'mod konformi mal-
punt (a) tal-Artikolu 48(2) tar-
Regolament (UE) 2018/1725.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjat mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data fl-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE, 
biex jiġi żgurat ukoll li jiġu applikati s-salvagwardji fl-Artikolu 48.

Emenda 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposta għal regolament
Artikolu 80c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80c
Implimentazzjoni tal-miżuri

Il-Kummissjoni għandha tadotta, filwaqt 
li tqis is-sensittività tad-dokumenti 
kkonċernati, atti ta' implimentazzjoni 
sabiex tistabbilixxi:
(a) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi biex l-
informazzjoni tiddaħħal u tinħażen fil-
FADO skont l-ogħla standards;
(b) il-proċeduri għall-kontroll u l-verifika 
tal-informazzjoni fil-FADO.
(c) miżuri għall-għoti ta' livelli differenti 
ta' aċċess ristrett għall-FADO lil partijiet 
terzi bħal linji tal-ajru, istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE, pajjiżi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
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internazzjonali;
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu X(X).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu X(X) jirrappreżenta t-tieni paragrafu tal-Artikolu li jistabbilixxi l-proċedura tal-
kumitat.

Emenda 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposta għal regolament
Artikolu 80d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80d
L-arkitettura tal-FADO u l-aċċess għas-

sistema
L-arkitettura tal-FADO għandha 
tippermetti:
(a) esperti tad-dokumenti tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri fil-qasam 
tal-frodi ta' dokumenti, bħall-pulizija tal-
fruntieri u awtoritajiet oħra tal-infurzar 
tal-liġi, biex jaċċedu s-sistema b'mod 
mhux ristrett;
(b) awtoritajiet ta' Stati Membri u partijiet 
terzi, bħal istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji tal-Unjoni, biex jaċċedu s-sistema 
b'mod ristrett fejn ikunu jeħtieġu aċċess 
għal informazzjoni limitata dwar l-
elementi ta' sigurtà u l-falsifikazzjoni ta' 
dokumenti;
(c) partijiet terzi, bħal linji tal-ajru, pajjiżi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali li ma jeħtiġux 
informazzjoni dettaljata dwar l-elementi 
ta' sigurtà u l-falsifikazzjoni ta' 
dokumenti, biex ikollhom aċċess għas-
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sistema b'mod ristrett iżda ma għandhiex 
tagħtihom aċċess għal kwalunkwe data 
personali li ma tkunx soġġetta għall-
kunsens tal-individwu kkonċernat;
(d) il-pubbliku biex ikollu aċċess għas-
sistema b'mod ristrett għall-mudelli ta' 
dokumenti, iżda ma għandhiex tagħtih 
aċċess għal data personali li ma tkunx 
soġġetta għall-kunsens tal-individwu 
kkonċernat; il-pubbliku għandu jingħata 
biss aċċess għall-informazzjoni pubblika 
dwar l-elementi ta' sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-aċċess ma jkunx illimitat, allura jkun hemm limitazzjoni fuq l-ammont ta' informazzjoni 
pprovduta lil dan l-utent. F'każijiet bħal dawn, l-utent se jkollu bżonn xi informazzjoni dwar 
elementi ta' sigurtà iżda mhux l-informazzjoni kollha bħall-kategorija ta' utent f'(a). Jidher li 
ma hemm l-ebda differenza ċara bejn il-kategoriji (b) u (c) fl-abbozz ta' rapport; dawn jistgħu 
għalhekk jiġu amalgamati għall-effiċjenza leġiżlattiva.

Emenda 69
Saskia Bricmont
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 80d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80d
Tħassir u dispożizzjonijiet tranżizzjonali
1. L-Azzjoni Konġunta 98/700/ĠAI 
titħassar b'effett mid-data tal-
implimentazzjoni effettiva tas-sistema 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta, li għandha tiġi 
determinata minn att ta' implimentazzjoni 
adottat f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 80i(2).
2. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
għandu jittrażmetti d-data attwali tal-
FADO dwar dokumenti ġenwini u foloz 
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fis-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"għandhom jaqblu" hija formulazzjoni kontradittorja. Ladarba r-Regolament ikun fis-seħħ, it-
trażmissjoni ssir fuq il-bażi tiegħu u ma għandu jkun meħtieġ l-ebda ftehim ieħor.

Emenda 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposta għal regolament
Artikolu 80d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80d
Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat stabbilit bir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1683/951a.. Dak il-
kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
_________________
1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1683/95 tad-29 ta' Mejju 1995 li 
jistabbilixxi format uniformi għall-viża 
(ĠU L 164, 14.7.1995). 

Or. en

Emenda 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 80e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 80(e)
Proċessar ta' data personali mill-Aġenzija
L-Aġenzija għandha tapplika r-
Regolament (UE) 2018/1725 meta 
tipproċessa data personali. Skont l-
Artikolu 80b, l-Aġenzija għandha ttella' 
d-data personali, fil-forma ta' immaġnijiet 
tal-wiċċ, biss sa fejn dawk l-immaġni 
jkunu strettament meħtieġa biex 
jiddeskrivu jew juru l-element ta' sigurtà 
jew il-metodu ta' falsifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-bidliet proposti fl-Artikolu 80b, l-immaġnijiet tal-wiċċ biss għandhom 
jittellgħu fil-FADO. Immaġni tal-wiċċ ma tistax tiġi anonimizzata.

Emenda 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 80f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80f
L-atti delegati u ta' implimentazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 80(g) 
dwar:
(a) l-istabbiliment ta' miżuri li jagħtu 
aċċess għall-FADO lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri fil-qasam 
tal-frodi tad-dokumenti;
(b) l-istabbiliment ta' miżuri għall-għoti 
ta' aċċess ristrett għall-FADO lil partijiet 
terzi bħal linji tal-ajru, istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE, pajjiżi 
terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu X għal 
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dak li jikkonċerna l-istabbiliment ta':
(a) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi biex l-
informazzjoni tiddaħħal u tinħażen fis-
sistema;
(b) il-proċeduri għall-kontroll u l-verifika 
tal-informazzjoni fis-sistema;
(c) id-determinazzjoni tad-data tal-
implimentazzjoni effettiva tal-FADO mill-
Aġenzija.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi elenkati fil-paragrafu 2(a) u (b) huma elementi addizzjonali mhux essenzjali tal-
leġiżlazzjoni skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Min-naħa l-oħra, l-elementi elenkati fil-
paragrafu 1(a) u (b) jeħtieġu kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament 
skont l-Artikolu 291 tat-TFUE.

Emenda 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 80g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80g
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 80f(1) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat … [mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].
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3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 80f(1) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
6. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 80f(1) għandu jidħol fis-seħħ 
biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn 
min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel 
jagħlaq dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
għarrfu lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en


