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Introduzzjoni 

L-għan ta' dan id-dokument ta' ħidma huwa li jiġi stabbilit sfond għad-deliberazzjonijiet tar-

rapporteur dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex temenda l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' 

Schengen1 fir-rigward tar-regoli applikabbli għar-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli 

fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni, u fid-dawl tat-tħejjija tal-abbozz ta' rapport, li jispjega fil-

qosor xi fehmiet inizjali għall-iskopijiet ta' diskussjoni. 

Kuntest 

Fis-27 ta' Settembru 2017, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li tiġi emendata l-Kodiċi tal-

Fruntieri ta' Schengen bil-għan li l-Istati Membri jkunu jistgħu jintroduċu mill-ġdid il-

kontrolli mal-fruntieri interni f'każ ta' theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà 

interna ta' Stat Membru, għal perjodu li jista' jilħaq il-ħames snin. Ir-regoli attwali jippermettu 

lill-Istati Membri jintroduċu mill-ġdid il-kontrolli mal-fruntieri interni għal perjodu ta' sitt 

xhur jew, f'każijiet eċċezzjonali, massimu ta' sentejn. Minnbarra l-estensjoni proposta tal-

perjodi ta' żmien, il-Kummissjoni pproponiet salvagwardji proċedurali addizzjonali, b'mod 

partkolari fis-sura ta' valutazzjonijiet tar-riskju, imfassla biex jiżguraw li r-riintroduzzjoni ta' 

tali kontrolli mal-fruntieri tkun miżura tal-aħħar istanza. 

Fil-memorandum ta' spjegazzjoni tal-proposta tagħha, il-Kummissjoni tgħid li minn 

Settembru 2015 "il-movimenti sekondarji ta' migranti irregolari kif ukoll iż-żieda tat-theddid 

terroristiku transfruntiera [...] ġiegħlu lil uħud mill-Istati Membri biex itawlu l-kontroll fuq il-

fruntieri riintrodotti diversi drabi, xi kultant sal-eżawriment tal-iskadenzi legali attwali". 

Jidher, għaldaqstant, li din il-proposta tal-Kummissjoni saret bil-għan li tillegalizza prattiki 

eżistenti tal-Istati Membri li m'għadhomx konformi mad-dispożizzjonijiet attwali tal-Kodiċi 

tal-Fruntieri ta' Schengen. 

Kif tfakkar il-Premessa 23 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen attwali, il-qafas legali eżistenti 

u stabbilit sew tal-acquis ta' Schengen jopera fuq il-preżunzjoni li "l-introduzzjoni mill-ġdid 

tal-kontrolli mal-fruntieri interni għandha tibqa' tkun eċċezzjoni u għandha ssir bħala l-aħħar 

soluzzjoni, għal għan u perijodu ta' żmien strettament limitati, ibbażata fuq kriterji oġġettivi 

speċifiċi u fuq valutazzjoni tan-neċessità tagħha li għandha tkun issorveljata fil-livell tal-

Unjoni." 

Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li l-Istati Membri li attwalment qed iwettqu kontrolli 

mal-fruntieri interni tagħhom kollha, jew parti minnhom, iġġustifikaw id-deċiżjonijiet 

tagħhom prinċipalment abbażi tar-riskju ta' moviment sekondarju wara l-movimenti 

transfruntiera irregolari li saru mill-2015 'il hawn. Bħala parti mill-Pakkett ta' Governanza ta' 

Schengen, il-Koleġiżlaturi tal-UE qablu li "il-migrazzjoni u l-qsim tal-fruntieri esterni minn 

numru kbir ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi m'għandux, bħala tali, jitqies bħala theddida għall-

ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna"2.  

                                                 
1  Ir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar 

Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għall-oħra tal-

fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen). 
2  Premessa 5 tar-Regolament (UE) Nru 1051/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2006 sabiex jipprovdi regoli komuni dwar 

l-introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri interni f'ċirkostanzi eċċezzjonali. 
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Fehmiet tar-rapporteur 

Bla dubju, jeżistu raġunijiet tajba biex wieħed isostni li l-migrazzjoni irregolari fl-Unjoni - u 

r-riperkussjonijiet fuq iż-żona Schengen mingħajr kontrolli mal-fruntieri - hija r-riżultat tal-

falliment tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, li ma rnexxilhiex iġġestixxi l-influss ta' 

persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali, u tan-nuqqas ta' riforma ta' dik is-sistema.  

Fil-fehma tar-rapporteur, il-prattika attwali ta' ċerti Stati Membri li jwettqu kontrolli mal-

fruntieri interni tagħhom jaf tkun sproporzjonata, inġustifikata u inadegwata, u jaf saħansitra 

tikkostitwixxi abbuż. 

Ir-rapporteur jiddispjaċiha li ma saret ebda valutazzjoni tal-impatt biex takkumpanja l-bidliet 

proposti għall-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li attwalment tinsab taħt eżami. Bħala parti 

minn tfassil aħjar tal-liġijiet, il-proposti leġiżlattivi għandhom ikunu preċeduti minn 

valutazzjoni tal-impatt u, fid-dawl tad-diffikultajiet fl-applikazzjoni tar-regoli attwali, tali 

valutazzjoni kienet tintlaqa' sew għal din il-proposta. 

Ir-rapporteur, għaldaqstant, topponi bil-qawwa t-tentattivi tal-Kummissjoni li tillegalizza l-

prattika illegali attwali tal-Istati Membri f'dak li jikkonċerna l-kontrolli mal-fruntieri interni, u 

din il-pożizzjoni ser tkun qed tiddiskutiha fl-abbozz ta' rapport. Ir-rapporteur tqis li l-objettiv 

ewlieni ta' kwalunkwe bidla fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen f'dak li jikkonċerna r-regoli 

dwar ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli mal-fruntieri interni għandu jkun li 

tikkjarifika l-qafas legali. Il-bidliet għandhom jiżguraw li l-użu tal-kontrolli mal-fruntieri 

interni ikun reazzjoni għal ħtiġijiet reali, u l-kontrolli għandhom ikunu proporzjonati u limitati 

fiż-żmien, filwaqt li l-Istati Membri jingħataw garanzija tal-flessibilità li jeħtieġu biex 

jindirizzaw theddid reali. Ir-regoli l-ġodda m'għandhomx jipprovdu inċentivi għall-

introduzzjoni ta' kontrolli mal-fruntieri interni mingħajr ħtieġa ċara u oġġettiva, u lanqas għal 

perjodi itwal milli meħtieġ. 

Ir-rapporteur tixtieq tiċċara u tissimplifika l-qafas legali u r-regoli applikabbli biex jiġi żgurat 

li jkun hemm iżjed trasparenza u bil-għan li l-abbużi li jaf isiru minn tali regoli jkunu aktar 

evidenti. F'dan ir-rigward, regoli ċari għandhom jippermettu lill-Kummissjoni teżerċita l-

poteri tagħha bħala "gwardjan tat-Trattat", b'mod partikolari fid-dawl tal-proċeduri ta' ksur 

kontra l-Istati Membri li ma jikkonformawx mal-obbligi tagħha. 

Emendi ssuġġeriti 

L-istruttura eżistenti tal-kapitolu II tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen ma tippermettix qari 

sempliċi tar-regoli applikabbli. Ir-rapporteur, għaldaqstant, tirrakkomanda li ssir reviżjoni tal-

preżentazzjoni attwali tat-test biex jiġu żgurati l-koerenza, iċ-ċarezza u l-implimentazzjoni 

tar-regoli fil-prattika. 

L-istruttura ta' ċerti oġġetti għandha ssegwi ċerta loġika ta' partijiet kompluti u separati 

b'komponenti loġiċi, u attwalment dan mhuwiex il-każ. Il-kontenut proprju l-Artikolu 25 

għandu jsir aktar konformi mat-titolu "qafas ġenerali" u għandu jistabbilixxi l-prinċipji 

orizzontali ewlenin li jirregolaw ir-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli mal-fruntieri 

interni għal avvenimenti prevedibbli. Huwa m'għandux jistabbilixxi parti mill-proċedura li 

għandha tiġi segwita. 

Għal aktar ċarezza, huwa importanti wkoll li ssir distinzjoni, kemm fis-sustanza kif ukoll fil-
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proċeduri, bejn ir-regoli li jirregolaw il-kontrolli mal-fruntieri interni introdotti mill-ġdid għal 

raġunijiet li jirrikjedu azzjoni immedjata (irregolati mill-Artikolu 28) u ċirkostanzi li 

jikkompromettu l-funzjonament ġenerali taż-żona mingħajr kontrolli mal-fruntieri interni 

(irregolati mill-Artikolu 29). 

Il-kontenut tal-Artikolu 26, li jistabbilixxi l-kriterji għall-valutazzjoni tar-riintroduzzjoni 

temporanja tal-kontrolli mal-fruntieri interni għandu jiġi mwessa' kif xieraq bil-għan li jiġi 

żgurat li l-Istati Membri jkollhom juru li r-riintroduzzjoni tal-kontrolli mal-fruntieri hija 

tassew miżura tal-aħħar istanza. 

Dan għandu jiġi segwit mill-Artikoli li jirregolaw il-proċeduri għall-introduzzjoni temporanja 

tal-kontrolli mal-fruntieri għal avvenimenti prevedibbli, li jistabbilixxu r-regoli u s-

salvagwardji speċifiċi għall-introduzzjoni inizjali tal-kontrolli u l-estensjonijiet tagħhom. 

F'dak l-ispirtu, l-Artikolu 27 għandu jipprevedi proċedura ta' riintroduzzjoni inizjali tal-

kontrolli mal-fruntieri għal mhux aktar minn xahrejn, bil-possibilità ta' estensjoni ta' erba' 

xhur oħra. L-Artikolu 27a għandu jistabbilixxi l-proċedura u s-salvagwardji addizzjonali għal 

estensjoni ulterjuri tal-kontrolli mal-fruntieri għal perjodu massimu ta' sitt xhur. Ir-rapporteur 

temmen li l-perjodu massimu totali għall-kontrolli mal-fruntieri għal avvenimenti prevedibbli 

skont iż-żewġ artikoli m'għandux ikun ta' aktar minn sena. 

Fl-opinjoni tar-rapporteur, l-estensjoni tal-perjodi għar-riintroduzzjoni tal-kontrolli mal-

fruntieri interni - kif propost mill-Kummissjoni - mhux ser tħeġġeġ lill-Istati Membri biex 

jillimitaw il-miżuri previsti għal dak li huwa strettament neċessarju u proporzjonali għat-

theddida. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur hija favur l-introduzzjoni ta' skala flessibbli ta' obbligi 

b'salvagwardji proċedurali addizzjonali kull darba li jiġu estiżi l-kontrolli mal-fruntieri. 

Ir-rekwiżiti għall-ewwel estensjoni lil hinn mill-perjodu ta' xahrejn għandhom jinkludu - 

b'mod simili għal dak propost mill-Kummissjoni - obbligu għall-Istati Membri biex jipprovdu 

valutazzjoni tar-riskju dettaljata, u aktar involviment min-naħa ta' dawk l-Istati Membri 

milquta mir-riintroduzzjoni eventwali tal-kontrolli mal-fruntieri interni.  

Għall-estensjoni sussegwenti tal-kontrolli mal-fruntieri għal aktar minn sitt xhur, l-ebda 

estensjoni m'għandha tkun possibbli mingħajr proċedura formali tal-Kunsill li "tawtorizza" l-

estensjoni. Hija l-fehma tar-rapporteur li l-kontrolli mal-fruntieri interni jistgħu jkollhom 

riperkussjonijiet serji fuq id-dritt tal-moviment ħieles stabbiliti fit-Trattati, u għaldaqstant l-

UE għandha interess kbir li tkun involuta fi kwalunkwe "limitazzjoni" ta' dan id-dritt min-

naħa ta' Stati Membri individwali. Barra minn hekk, il-kontrolli mhux imħabbra għandhom 

ikunu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni bil-għan li tivverifika l-applikazzjoni tar-regoli fil-

prattika, b'mod partikolari f'każijiet ta' estensjoni tal-kontrolli għal perjodi itwal. 

M'għandu jibqa' l-ebda nuqqas ta' ftehim fir-regolament f'dak li jikkonċerna l-fatt li l-

proċedura stabbilita skont l-Artikolu 29 tapplika f'ċirkostanzi speċifiċi ħafna, li huma distinti 

b'mod ċar mir-raġunijiet meqjusa mill-Artikoli 25, 27 u 28. Għaldaqstant, m'għandux ikun 

possibbli li jiġu invokati l-Artikolu 25, 27 u 28 biex jiġu estiżi b'mod arbitrarju l-kontrolli 

mal-fruntieri introdotti mill-ġdid skont l-Artikolu 29 ladarba jkunu ġew esplorati l-

possibilitajiet kollha previsti mid-dispożizzjonijiet li ssemmew l-aħħar. 
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Għall-fini ta' trasparenza u responsabilità, il-pubbliku għandu jkun aktar konxju ta' x'inhu 

jiġri. Filwaqt li jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità marbuta mal-ordni pubbliku jew 

mas-sigurtà interna, għandhom jiġu pprovduti aktar opportunitajiet biex isiru diskussjonijiet 

miftuħa, fil-livell nazzjonali jew fil-livell Ewropew, dwar l-implikazzjonijiet tal-kontrolli 

mal-fruntieri interni fiż-żona Schengen. Dawn il-kunsiderazzjonijiet huma marbuta 

direttament mal-analiżi tar-rwol li l-Parlament Ewropew jista' jkollu fil-proċess. Ir-rapporteur 

tqis ukoll li l-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat aħjar u involut aktar, fosthom billi 

jiġi żgurat li dan jirċievi d-dokumenti kollha rilevanti għall-iskrutinju demokratiku tad-

deċiżjonijiet li għandhom impatt fuq iż-żona mingħajr kontrolli mal-fruntieri interni. 

Il-Parlament għandu, kull meta jkun possibbli, jiġi assoċjat mal-proċedura, fosthom permezz 

ta' konsultazzjoni, li għaliha jista' jiġi awtorizzat li jinnomina osservatur. F'dan ir-rigward, 

sabiex jilħaq dan il-għan il-Parlament jista' juża wkoll seduti ta' smigħ u/jew djalogu strutturat 

mal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri kkonċernati. 


