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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE 

(fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) 

Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399 u r-

Regolament (UE) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 

(COM(2018)478), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(2) u l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 74 u l-punti (a), (b), (d) 

u (e) tal-Artikolu 77(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont 

liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0002/2018), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0000/2018), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Bl-għan li titjieb il-ġestjoni tal-

fruntieri esterni, biex jiġi kkontribwit 

għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra l-

migrazzjoni irregolari u biex jiġi 

(9) Sabiex titjieb il-ġestjoni tal-

fruntieri esterni, biex jiġi kkontribwit 

għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra l-

migrazzjoni irregolari u biex jiġi 
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kkontribwit għal livell għoli ta' sigurtà fi 

ħdan l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja 

tal-Unjoni, inkluża ż-żamma tas-sigurtà 

pubblika u tal-ordni pubbliku u tiġi 

ssalvagwardjata s-sigurtà fit-territorji tal-

Istati Membri, jenħtieġ li tiġi stabbilita l-

interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' 

informazzjoni tal-UE, jiġifieri [is-Sistema 

ta' Dħul/Ħruġ (EES)], is-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), [is-

Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)], 

il-Eurodac, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 

Schengen (SIS) u s-[Sistema Ewropea ta' 

Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal 

ċittadini ta' pajjiżi terzi (ECRIS-TCN)] 

biex dawn is-sistemi ta' informazzjoni tal-

UE u d-data tagħhom jissupplimentaw lil 

xulxin. Biex jinkiseb dan, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti portal Ewropew tat-tfittxija 

(ESP), servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku (BMS kondiviż), repożitorju 

komuni ta' informazzjoni dwar l-identità 

(CIR) u detettur ta' identitajiet multipli 

(MID) bħala komponenti tal-

interoperabbiltà. 

kkontribwit għal livell għoli ta' sigurtà fi 

ħdan l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja 

tal-Unjoni, inkluża ż-żamma tas-sigurtà 

pubblika u tal-ordni pubbliku u tiġi 

ssalvagwardjata s-sigurtà fit-territorji tal-

Istati Membri, titjieb l-implimentazzjoni 

tal-politika komuni dwar il-viżi u tiġi 

assistita l-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni 

għall-protezzjoni internazzjonali, sabiex 

tinżamm il-fiduċja tal-pubbliku fis-

sistema tal-Unjoni tal-migrazzjoni u l-asil, 

il-miżuri ta' sigurtà tal-Unjoni u l-

kapaċitajiet tal-Unjoni li tiġġestixxi l-

fruntiera esterna, jenħtieġ li tiġi stabbilita 

l-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni, jiġifieri s-

Sistema ta' Dħul/Ħruġ (l-EES), is-Sistema 

ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), [is-

Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)], 

il-Eurodac, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 

Schengen (SIS) u s-[Sistema Ewropea ta' 

Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal 

ċittadini ta' pajjiżi terzi (ECRIS-TCN)] 

biex dawn is-sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni u d-data tagħhom jissupplimentaw 

lil xulxin. Biex jinkiseb dan, jenħtieġ li jiġu 

stabbiliti portal Ewropew tat-tfittxija 

(ESP), servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku (BMS kondiviż), repożitorju 

komuni ta' informazzjoni dwar l-identità 

(CIR) u detettur ta' identitajiet multipli 

(MID) bħala komponenti tal-

interoperabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Jenħtieġ li l-interoperabbiltà bejn 

is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE 

jippermettu lit-tali sistemi jissupplimentaw 

(10) Jenħtieġ li l-interoperabbiltà bejn 

is-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni 

jippermettu lit-tali sistemi jissupplimentaw 
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lil xulxin biex tiġi ffaċilitata l-

identifikazzjoni korretta tan-nies, jiġi 

kkontribwit għall-ġlieda kontra l-frodi tal-

identità, jitjiebu u jiġu armonizzati r-

rekwiżiti relatati mal-kwalità tad-data tas-

sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, 

tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni teknika 

u operazzjonali mill-Istati Membri tas-

sistemi ta' informazzjoni eżistenti u futuri 

tal-UE, jissaħħu u jiġu ssimplifikati s-

salvagwardji tas-sigurtà tad-data u tal-

protezzjoni tad-data li jirregolaw is-sistemi 

ta' informazzjoni rispettivi tal-UE, jiġi 

ssimplifikat l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 

għall-EES, għall-VIS, għall-[ETIAS] u 

għall-Eurodac, u jiġu appoġġjati l-

iskopijiet tal-EES, tal-VIS, tal-[ETIAS], 

tal-Eurodac, tas-SIS u tas-[sistema ECRIS-

TCN]. 

lil xulxin biex tiġi ffaċilitata l-

identifikazzjoni korretta tan-nies, isir 

kontribut għall-ġlieda kontra l-frodi tal-

identità, jitjiebu u jiġu armonizzati r-

rekwiżiti relatati mal-kwalità tad-data tas-

sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-

Unjoni, jingħata kontribut għall-iżgurar 

tal-użu effettiv tas-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni, tad-data tal-

Europol u tal-bażijiet ta' data tal-Interpol 

billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għalihom mill-

awtoritajiet skont id-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom u l-objettivi u l-finijiet tagħhom 

kif stabbilit fl-istrumenti legali li 

jirregolaw is-sistemi rispettivi, jissaħħu, 

jiġu ssimplifikati u armonizzati s-

salvagwardji tas-sigurtà tad-data u tal-

protezzjoni tad-data li jirregolaw is-sistemi 

ta' informazzjoni rispettivi tal-Unjoni u 

jiġi ffaċilitat u ssimplifikat l-aċċess tal-

infurzar tal-liġi għall-EES, għall-VIS, 

għall-[ETIAS] u għall-Eurodac, u jiġu 

appoġġjati l-iskopijiet tal-EES, tal-VIS, tal-

[ETIAS], tal-Eurodac, tas-SIS u tal-

[ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li l-portal Ewropew tat-

tfittxija (ESP) jiġi stabbilit biex jiffaċilita 

teknikament il-ħila tal-awtoritajiet tal-Istati 

Membri u tal-korpi tal-UE biex ikollhom 

aċċess veloċi, mingħajr xkiel, effiċjenti, 

sistematiku u kkontrollat għas-sistemi ta' 

informazzjoni tal-UE, għad-data tal-

Europol u għall-bażijiet ta' data tal-Interpol 

li huma meħtieġa biex iwettqu l-kompiti 

tagħhom, f'konformità mad-drittijiet ta' 

aċċess tagħhom, u biex jappoġġja l-

għanijiet tal-EES, tal-VIS, tal-[ETIAS], tal-

(13) Jenħtieġ li l-ESP jiġi stabbilit biex 

jiffaċilita teknikament il-ħila tal-

awtoritajiet tal-Istati Membri u tal-aġenziji 

tal-Unjoni biex ikollhom aċċess għas-

sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni, għad-

data tal-Europol u għall-bażijiet ta' data tal-

Interpol li huma meħtieġa biex iwettqu l-

kompiti tagħhom, f'konformità mad-

drittijiet ta' aċċess tagħhom, u biex 

jappoġġja l-għanijiet tal-EES, tal-VIS, tal-

[ETIAS], tal-Eurodac, tas-SIS, tal-

[ECRIS-TCN] u tad-data tal-Europol. 
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Eurodac, tas-SIS, tas-[sistema ECRIS-

TCN] u tad-data tal-Europol. Filwaqt li 

jippermetti li ssir tfittxija simultanja tas-

sistemi ta' informazzjoni rilevanti kollha 

tal-UE b'mod parallel, kif ukoll tad-data 

tal-Europol u tal-bażijiet tad-data tal-

Interpol, jenħtieġ li l-ESP jaġixxi bħala 

punt uniku ta' servizz jew ta' "intermedjarju 

tal-messaġġi" biex jitfittxu diversi sistemi 

ċentrali u tinstab l-informazzjoni 

neċessarja mingħajr dewmien u bir-rispett 

sħiħ tar-rekwiżiti dwar il-kontroll tal-

aċċess u tal-protezzjoni tad-data tas-sistemi 

sottostanti. 

Filwaqt li jippermetti li ssir tfittxija 

simultanja tas-sistemi ta' informazzjoni 

rilevanti kollha tal-Unjoni b'mod parallel, 

kif ukoll tad-data tal-Europol u tal-bażijiet 

ta' data tal-Interpol, jenħtieġ li l-ESP 

jaġixxi bħala punt uniku ta' servizz jew ta' 

"intermedjarju tal-messaġġi" biex jitfittxu 

diversi sistemi ċentrali u tinstab l-

informazzjoni neċessarja mingħajr 

dewmien u bir-rispett sħiħ tar-rekwiżiti 

dwar il-kontroll tal-aċċess u tal-protezzjoni 

tad-data tas-sistemi sottostanti. 

 (Il-bidla minn "korpi tal-UE" għal 

"aġenziji tal-Unjoni" tapplika għat-test 

kollu. L-adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 

korrispondenti fit-test kollu.) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Artikolu ġdid introdott bħala l-Artikolu 37a biex jirrifletti l-ħtieġa li l-komponenti tal-

interoperabbiltà kollha jenħtieġ li jiżguraw aċċess b'mod rapidu, bla xkiel, effiċjenti u 

kkontrollat, kif ukoll disponibbiltà sħiħa skont l-Artikolu 53(1). Dan jenħtieġ li ma 

jikkonċernax biss lill-ESP. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Biex jiġi żgurat użu veloċi u 

sistematiku tas-sistemi ta' informazzjoni 

kollha tal-UE, jenħtieġ li l-portal Ewropew 

tat-tfittxija (ESP) jintuża biex isiru 

tfittxijiet fir-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità, fl-EES, fil-

VIS, fl-[ETIAS], fil-Eurodac u fis-[sistema 

ECRIS-TCN]. Madankollu, jenħtieġ li l-

konnessjoni nazzjonali għas-sistemi ta' 

informazzjoni differenti tal-UE tibqa' biex 

tipprovdi rikors tekniku. Jenħtieġ li l-ESP 

jintuża wkoll mill-korpi tal-Unjoni biex 

(16) Biex jiġi żgurat użu veloċi u 

sistematiku tas-sistemi ta' informazzjoni 

kollha tal-Unjoni, jenħtieġ li l-portal 

Ewropew tat-tfittxija (ESP) jintuża biex 

isiru tfittxijiet fir-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità, fl-EES, fil-

VIS, fl-[ETIAS], fil-Eurodac u fl-[ECRIS-

TCN]. Jenħtieġ li jiġi stabbilit ESP ta' 

backup ċentrali tal-Unjoni sabiex ikunu 

pprovduti l-funzjonalitajiet kollha tal-ESP 

prinċipali u livell simili ta' prestazzjoni 

f'każ li dan ikun bil-ħsara. Madankollu, 
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dawn ifittxu fis-SIS Ċentrali f'konformità 

mad-drittijiet ta' aċċess tagħhom u biex 

iwettqu l-kompiti tagħhom. Jenħtieġ li l-

ESP ikun mezz addizzjonali biex isiru 

tfittxijiet fis-SIS Ċentrali, fid-data tal-

Europol u fis-sistemi tal-Interpol, filwaqt li 

jiġu kkomplimentati l-interfaċċi ddedikati 

eżistenti. 

jenħtieġ li l-konnessjoni nazzjonali għas-

sistemi ta' informazzjoni differenti tal-

Unjoni tibqa' biex tipprovdi rikors tekniku. 

Jenħtieġ li l-ESP jintuża wkoll mill-

aġenziji tal-Unjoni biex dawn ifittxu fis-

SIS Ċentrali f'konformità mad-drittijiet ta' 

aċċess tagħhom u biex iwettqu l-kompiti 

tagħhom. Jenħtieġ li l-ESP ikun mezz 

addizzjonali biex isiru tfittxijiet fis-SIS 

Ċentrali, fid-data tal-Europol u fis-sistemi 

tal-Interpol, filwaqt li jiġu kkomplimentati 

l-interfaċċi ddedikati eżistenti.  

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Data bijometrika, bħal marki tas-

swaba' u immaġnijiet tal-wiċċ, huma uniċi 

u, għalhekk ferm aktar affidabbli minn data 

alfanumerika għall-identifikazzjoni ta' 

persuna. Jenħtieġ li s-servizz kondiviż ta' 

tqabbil bijometriku (il-BMS kondiviż) 
ikun għodda teknika biex tissaħħaħ u tiġi 

ffaċilitata l-ħidma tas-sistemi ta' 

informazzjoni rilevanti tal-UE u tal-

komponenti tal-interoperabbiltà l-oħra. 

Jenħtieġ li l-iskop prinċipali tal-BMS 

kondiviż ikun li jiffaċilita l-identifikazzjoni 

ta' individwu li jista' jkun irreġistrat 

f'bażijiet tad-data differenti, billi jqabbel 

id-data bijometrika tiegħu f'sistemi 

differenti u billi jibbaża fuq komponent 

teknoloġiku uniku wieħed minflok ħamsa 

differenti f'kull waħda mis-sistemi 

sottostanti. Jenħtieġ li l-BMS kondiviż 

jikkontribwixxi għas-sigurtà, kif ukoll 

għall-benefiċċji finanzjarji, tal-

manutenzjoni u dawk operazzjonali billi 

jibbaża fuq komponent teknoloġiku uniku 

wieħed minflok ħafna differenti f'kull 

waħda mis-sistemi sottostanti. Is-sistemi 

(17) Data bijometrika, bħal marki tas-

swaba' u immaġnijiet tal-wiċċ, huma uniċi 

u, għalhekk ferm aktar affidabbli minn data 

alfanumerika għall-identifikazzjoni ta' 

persuna. Jenħtieġ li l-BMS kondiviż ikun 

għodda teknika biex jissaħħu u jiġu 

ffaċilitati l-ħidma tas-sistemi ta' 

informazzjoni rilevanti tal-Unjoni, l-użu 

effettiv tad-data tal-Europol u tal-

komponenti tal-interoperabbiltà l-oħra. 

Jenħtieġ li l-iskop prinċipali tal-BMS 

kondiviż ikun li jiffaċilita l-identifikazzjoni 

ta' individwu li jista' jkun irreġistrat 

f'bażijiet ta' data differenti ta' 

informazzjoni tal-Unjoni, billi jqabbel id-

data bijometrika tiegħu f'sistemi differenti 

u billi jibbaża fuq komponent teknoloġiku 

uniku wieħed minflok ħamsa differenti 

f'kull waħda mis-sistemi sottostanti. 

Jenħtieġ li l-BMS kondiviż jikkontribwixxi 

għas-sigurtà, kif ukoll għall-benefiċċji 

finanzjarji, tal-manutenzjoni u dawk 

operazzjonali billi jibbaża fuq komponent 

teknoloġiku uniku wieħed minflok ħafna 

differenti f'kull waħda mis-sistemi 
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awtomatizzati kollha għall-identifikazzjoni 

tal-marki tas-swaba', inklużi dawk użati 

bħalissa għall-Eurodac, għall-VIS u għas-

SIS, jużaw mudelli bijometriċi msawra 

minn data miksuba minn estrazzjoni tal-

karatteristiċi ta' kampjuni bijometriċi 

propji. Jenħtieġ li l-BMS kondiviż jiġbor fi 

grupp u jaħżen dawn il-mudelli bijometriċi 

kollha f'post uniku wieħed, biex b'hekk 

jiffaċilita t-tqabbil bejn is-sistemi billi 

tintuża data bijometrika u jippermetti l-

ekonomiji ta' skala fl-iżvilupp u fil-

manutenzjoni tas-sistemi ċentrali tal-UE. 

sottostanti. Is-sistemi awtomatizzati kollha 

għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba', 

inklużi dawk użati bħalissa għall-Eurodac, 

għall-VIS u għas-SIS, jużaw mudelli 

bijometriċi msawra minn data miksuba 

minn estrazzjoni tal-karatteristiċi ta' 

kampjuni bijometriċi propji. Jenħtieġ li l-

BMS kondiviż jiġbor fi grupp u jaħżen 

dawn il-mudelli bijometriċi kollha f'post 

uniku wieħed, biex b'hekk jiffaċilita t-

tqabbil bejn is-sistemi billi tintuża data 

bijometrika u jippermetti l-ekonomiji ta' 

skala fl-iżvilupp u fil-manutenzjoni tas-

sistemi ċentrali tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Jenħtieġ li r-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità (CIR) 
jipprovdi għal kontenitur kondiviż għad-

data tal-identità u bijometrika ta' ċittadini 

ta' pajjiżi terzi rreġistrati fl-EES, fil-VIS, 

fl-[ETIAS], fil-Eurodac u fis-[sistema 

ECRIS-TCN], b'tali mod li jservi bħala l-

komponent kondiviż bejn dawn is-sistemi 

għall-ħin ta' din id-data, biex tkun tista' 

titfittex. 

(25) Jenħtieġ li s-CIR jipprovdi għal 

kontenitur kondiviż għad-data tal-identità u 

bijometrika ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 

rreġistrati fl-EES, fil-VIS, fl-[ETIAS], fil-

Eurodac u fl-[ECRIS-TCN], b'tali mod li 

jservi bħala l-komponent kondiviż bejn 

dawn is-sistemi għall-ħin ta' din id-data, 

biex tkun tista' titfittex. Jenħtieġ li jiġi 

stabbilit CIR ta' backup ċentrali tal-

Unjoni sabiex ikunu pprovduti l-

funzjonalitajiet kollha tas-CIR prinċipali 

u livell simili ta' prestazzjoni f'każ li dan 

ikun bil-ħsara.  

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Biex tiġi żgurata l-identifikazzjoni 

korretta ta' persuna, l-awtoritajiet tal-Istati 

Membri kompetenti għall-prevenzjoni u 

għall-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari 

u l-awtoritajiet kompetenti skont it-tifsira 

tal-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2016/680 

jenħtieġ li jkunu awtorizzati jfittxu fir-

repożitorju komuni ta' informazzjoni 

dwar l-identità (CIR) permezz tad-data 

bijometrika ta' dik il-persuna meħuda matul 

kontroll tal-identità. 

(27) Meta awtorità tal-pulizija ta' Stat 

Membru ma jkunx irnexxilha tidentifika 

persuna abbażi ta' tfittxija tas-CIR bl-użu 

ta' dokument tal-ivvjaġġar jew id-data tal-

identità pprovduti minn dik il-persuna, 

jew meta jkun hemm dubji dwar l-

awtentiċità tad-dokument tal-ivvjaġġar 

jew l-identità tad-detentur tiegħu, l-

awtoritajiet tal-Istati Membri kompetenti 

għall-prevenzjoni u għall-ġlieda kontra l-

migrazzjoni irregolari u l-awtoritajiet 

kompetenti skont it-tifsira tal-Artikolu 3(7) 

tad-Direttiva 2016/680 jenħtieġ li jkunu 

awtorizzati jfittxu fis-CIR permezz tad-

data bijometrika ta' dik il-persuna meħuda 

matul kontroll tal-identità sabiex jiżguraw 

l-identifikazzjoni korretta ta' dik il-

persuna. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Meta d-data bijometrika tal-

persuna ma tkunx tista' tintuża jew jekk 

it-tfittxija b'din id-data ma tirnexxix, 

jenħtieġ li t-tfittxija ssir bid-data tal-

identità ta' dik il-persuna flimkien mad-

data tad-dokument tal-ivvjaġġar. Meta t-

tfittxija tindika li d-data dwar dik il-

persuna tkun maħżuna fir-repożitorju 

komuni ta' informazzjoni dwar l-identità 

(CIR), jenħtieġ li l-awtoritajiet tal-Istati 

Membri jkollhom aċċess biex 

jikkonsultaw id-data tal-identità ta' dik il-

persuna li tkun maħżuna fis-CIR, bla ma 

tiġi pprovduta ebda indikazzjoni dwar 

liema sistema ta' informazzjoni tal-UE 

tappartjeni d-data. 

imħassar 
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Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Jenħtieġ li d-detettur ta' identitajiet 

multipli (MID) joħloq u jaħżen links bejn 

id-data fis-sistemi ta' informazzjoni 

differenti tal-UE għad-detezzjoni ta' 

identitajiet multipli, bl-iskop doppju ta' 

ffaċilitar tal-kontrolli tal-identità għal 

vjaġġatur in bona fede u ta' ġlieda kontra l-

frodi tal-identità. Jenħtieġ li l-MID ikun fih 

biss il-links bejn l-individwi preżenti 

f'aktar minn sistema ta' informazzjoni 

waħda tal-UE, strettament limitat għad-

data neċessarja biex jiġi vverifikat li 

persuna tkun irreġistrata b'mod legali jew 

illegali taħt identitajiet bijografiċi differenti 

f'sistemi differenti, jew biex jiġi ċċarat li 

żewġ persuni li jkollhom data bijografika 

simili jaf ma jkunux l-istess persuna. L-

ipproċessar ta' data permezz tal-portal 

Ewropew tat-tfittxija (ESP) u s-servizz 

kondiviż ta' tqabbil bijometriku (BMS 

kondiviż) biex jiġu llinkjati fajls 

individwali fost sistemi individwali 

jenħtieġ li jinżamm għal minimu assolut u, 

għalhekk, hu limitat għal detezzjoni ta' 

identitajiet multipli malli tiddaħħal data 

ġdida f'waħda mis-sistemi ta' informazzjoni 

inklużi fir-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità u fis-SIS. 

Jenħtieġ li l-MID jinkludi salvagwardji 

kontra diskriminazzjoni jew deċiżjonijiet 

mhux favorevoli potenzjali għal persuni 

b'diversi identitajiet legali. 

(37) Jenħtieġ li l-MID joħloq u jaħżen 

links bejn id-data fis-sistemi ta' 

informazzjoni differenti tal-Unjoni għad-

detezzjoni ta' identitajiet multipli, bl-iskop 

doppju ta' ffaċilitar tal-kontrolli tal-identità 

għal vjaġġatur in bona fede u ta' ġlieda 

kontra l-frodi tal-identità. Jenħtieġ li l-MID 

ikun fih biss il-links bejn l-individwi 

preżenti f'aktar minn sistema ta' 

informazzjoni waħda tal-Unjoni, 

strettament limitat għad-data neċessarja 

biex jiġi vverifikat li persuna tkun 

irreġistrata b'mod legali jew illegali taħt 

identitajiet bijografiċi differenti f'sistemi 

differenti, jew biex jiġi ċċarat li żewġ 

persuni li jkollhom data bijografika simili 

jaf ma jkunux l-istess persuna. L-

ipproċessar ta' data permezz tal-ESP u l-

BMS kondiviż biex jiġu llinkjati fajls 

individwali fost sistemi individwali u l-

bażi ta' data tal-Europol jenħtieġ li 

jinżamm għal minimu assolut u, għalhekk, 

hu limitat għal detezzjoni ta' identitajiet 

multipli malli tiddaħħal data ġdida f'waħda 

mis-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni 

inklużi fir-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità u fis-SIS. 

Jenħtieġ li l-MID jinkludi salvagwardji 

kontra diskriminazzjoni jew deċiżjonijiet 

mhux favorevoli potenzjali għal persuni 

b'diversi identitajiet legali.  

Or. en 

 



 

PR\1159909MT.docx 13/96 PE622.263v03-00 

 MT 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 43a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (43a) L-eu-LISA jenħtieġ li tiżviluppa u 

timmaniġġja l-komponenti kollha tal-

interoperabbiltà b'tali mod li jkunu 

żgurati l-aċċess veloċi, mingħajr intoppi, 

effiċjenti u kkontrollat u d-disponibbiltà 

sħiħa ta' dawn il-komponenti b'ħin tar-

rispons konformi mal-ħtiġijiet operattivi 

tal-awtoritajiet tal-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 52 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(52) "(...) Il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat 

f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta l-

opinjoni tiegħu fi ... " 

(52) Il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat 

f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta l-

opinjoni tiegħu fis-16 ta' April 2018.  

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 53 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(53) Fir-rigward tal-kunfidenzjalità, id-

dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti 

tal-Persunal għall-uffiċjali u l-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 

għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea 

jenħtieġ li japplikaw għal uffiċjali jew għal 

(53) Fir-rigward tal-kunfidenzjalità, id-

dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti 

tal-Persunal għall-uffiċjali u l-

Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 

għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea 

għandhom japplikaw għal uffiċjali jew għal 
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impjegati oħra li jkunu qed jaħdmu u huma 

impjegati b'rabta mas-SIS. 

impjegati oħra li jkunu impjegati u li jkunu 

qed jaħdmu b'rabta mad-data aċċessata 

permezz ta' kwalunkwe wieħed mill-

komponenti tal-interoperabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 58 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(58) Madankollu, emenda tar-

Regolament (UE) 2016/399 tkun meħtieġa 

biex jiżdied l-obbligu għall-gwardja tal-

fruntiera li jirreferi lil ċittadin ta' pajjiż 

terz għal kontroll tat-tieni linja f'każ li l-

konsultazzjoni tad-detettur ta' identitajiet 

multipli (MID) permezz tal-portal 

Ewropew tat-tfittxija (ESP) ikun jindika l-

eżistenza ta' link safra jew ta' link ħamra, 

bl-għan li ma jtawwalx iż-żmien ta' 

stennija fil-kontrolli tal-ewwel linja. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 59 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(59) Jekk it-tfittxija tad-detettur ta' 

identitajiet multipli (MID) permezz tal-

portal Ewropew tat-tfittxija (ESP) 
tirriżulta f'link safra jew issib link ħamra, 

jenħtieġ li l-gwardja tal-fruntiera fit-tieni 

linja jikkonsulta r-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità jew is-

Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen 
jew it-tnejn li huma biex jivvaluta l-

informazzjoni dwar il-persuna li tiġi 

(59) Jekk it-tfittxija fl-MID permezz tal-

ESP tirriżulta f'link safra jew issib link 

ħamra, jenħtieġ li l-gwardja tal-fruntiera 

jikkonsulta s-CIR jew is-SIS jew it-tnejn li 

huma biex jivvaluta l-informazzjoni dwar 

il-persuna li tiġi vverifikata, biex 

jivverifika manwalment l-identità differenti 

tagħha u jadatta l-kulur tal-link jekk ikun 

hemm bżonn. 
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vverifikata, biex jivverifika manwalment l-

identità differenti tagħha u jadatta l-kulur 

tal-link jekk ikun hemm bżonn. 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament, flimkien mar-

[Regolament 2018/xx dwar l-

interoperabbiltà, il-kooperazzjoni tal-

pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-

migrazzjoni], jistabbilixxi qafas għall-

iżgurar tal-interoperabbiltà bejn is-Sistema 

ta' Dħul/Ħruġ (EES), is-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), [is-

sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)], 

il-Eurodac, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 

Schengen (SIS), u [s-Sistema Ewropea ta' 

Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal 

ċittadini ta' pajjiżi terzi (ECRIS-TCN)] 

biex dawn is-sistemi u d-data 

jissupplimentaw lil xulxin. 

1. Dan ir-Regolament, flimkien mar-

[Regolament 2018/xx dwar l-

interoperabbiltà, il-kooperazzjoni tal-

pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-

migrazzjoni], jistabbilixxi qafas għall-

iżgurar tal-interoperabbiltà bejn is-Sistema 

ta' Dħul/Ħruġ (EES), is-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), [is-

sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS)], 

il-Eurodac, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 

Schengen (SIS), u [s-Sistema Ewropea ta' 

Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal 

ċittadini ta' pajjiżi terzi (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-aħħar parti ta' dan il-paragrafu kif issuġġerita mill-Kummissjoni la hija ċara fl-intenzjoni 

tagħha u lanqas ma tidher li hija bżonnjuża. Għaldaqstant aħjar tiġi mħassra. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

wkoll dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti 

3. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

wkoll dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti 



 

PE622.263v03-00 16/96 PR\1159909MT.docx 

MT 

tal-kwalità tad-data, dwar Format 

Universali ta' Messaġġ (UMF), dwar 

repożitorju ċentrali għar-rapportar u għall-

istatistiki (CRRS) u jistabbilixxi r-

responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-

Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva 

tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju 

ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (eu-LISA), 

fir-rigward tad-disinn u tal-operat tal-

komponenti tal-interoperabbiltà. 

tal-kwalità tad-data, dwar Format 

Universali ta' Messaġġ (UMF), dwar 

repożitorju ċentrali għar-rapportar u għall-

istatistiki (CRRS) u jistabbilixxi r-

responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-

Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva 

tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju 

ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (eu-LISA), 

fir-rigward tad-disinn, tal-iżvilupp u tal-

operat tal-komponenti tal-interoperabbiltà.  

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Dan ir-Regolament jadatta wkoll il-

proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-aċċess 

mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-

Istati Membri u mill-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 

tal-Liġi u t-Taħriġ (Europol) għas-Sistema 

ta' Dħul/Ħruġ (EES), għas-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), għas-

[Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' 

Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS),] 
u għall-Eurodac għall-finijiet tal-

prevenzjoni, tad-detezzjoni u tal-

investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' 

reati kriminali serji oħra li jaqgħu taħt il-

kompetenza tagħhom. 

4. Dan ir-Regolament jadatta wkoll il-

proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-aċċess 

mill-awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri 

u mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-

Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u t-

Taħriġ (Europol) għall-EES, għall-VIS, 

għall-[ETIAS,] u għall-Eurodac għall-

finijiet tal-prevenzjoni, tad-detezzjoni u tal-

investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' 

reati kriminali serji oħra. 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Dan ir-Regolament jippermetti 

wkoll il-verifika tal-identitajiet differenti 

ta' persuna miżmuma fis-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni soġġetti għal 

dan ir-Regolament u tal-identitajiet 

skoperti mill-komponenti tal-

interoperabbiltà stabbiliti fil-paragrafu 2. 

Dan ir-Regolament jipprevedi wkoll il-

possibbiltà li l-Istati Membri jużaw miżuri 

leġiżlattivi nazzjonali biex jagħtu s-setgħa 

lill-awtoritajiet tal-pulizija biex ifittxu fis-

CIR unikament għall-fini li jidentifikaw 

persuna.  

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għanijiet tal-interoperabbiltà Għanijiet 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) tiġi żgurata l-identifikazzjoni 

korretta tal-persuni; 

(a) tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni 

korretta ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 

rreġistrati fis-sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni;  

Or. en 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jittejbu u jiġu armonizzati r-

rekwiżiti relatati mal-kwalità tad-data tas-

sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-UE; 

(c) tittejjeb u tiġi armonizzata l-

kwalità tad-data maħżuna fis-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni;  

Or. en 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni 

teknika u operazzjonali mill-Istati Membri 
tas-sistemi ta' informazzjoni eżistenti u 

futuri tal-UE; 

(d) jingħata kontribut lill-iżgurar tal-

użu effettiv tas-sistemi ta' informazzjoni 

tal-Unjoni, tad-data tal-Europol u tal-

bażijiet ta' data tal-Interpol billi jiġi 

ffaċilitat l-aċċess għalihom mill-

awtoritajiet skont id-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom u l-objettivi u l-finijiet kif 

stabbiliti fl-istrumenti legali li jirregolaw 

is-sistemi rispettivi;  

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jiġu ssimplifikati l-kundizzjonijiet 

għall-aċċess għall-infurzar tal-liġi għall-

EES, għall-VIS, għall-[ETIAS] u għall-

Eurodac; 

(f) jiġu razzjonalizzati u ssimplifikati 

l-kundizzjonijiet għall-aċċess tal-infurzar 

tal-liġi għall-EES, għall-VIS, għall-

[ETIAS] u għall-Eurodac;  

Or. en 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "awtorità tal-fruntiera" tfisser il-

gwardja tal-fruntiera assenjat skont il-liġi 

nazzjonali biex iwettaq verifiki fil-

fruntieri; 

(3) "awtorità tal-fruntiera" tfisser il-

gwardja tal-fruntiera assenjat f'konformità 

mal-liġi nazzjonali biex iwettaq verifiki fil-

fruntieri kif definit fl-Artikolu 2(11) tar-

Regolament (UE) 2016/399;  

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "data dattiloskopika" tfisser id-data 

relatata mal-marki tas-swaba' ta' 

individwu; 

(10) "data dattiloskopika" tfisser data 

dwar il-marki tas-swaba' u dwar il-marki 

tal-pala tal-id li minħabba l-karattru 

uniku tagħhom u l-punti ta' referenza li 

jinsabu fihom jippermettu li jsir tqabbil 

preċiż u konklużiv biex persuna tiġi 

identifikata;  

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) "sistemi ta' informazzjoni tal-UE" 

tfisser is-sistemi tal-IT fuq skala kbira 

mmaniġġjati mill-eu-LISA; 

(18) "sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni" tfisser l-EES, il-VIS, l-[ETIAS], 

il-Eurodac, is-SIS u l-[ECRIS-TCN] 

immaniġġjati mill-eu-LISA;  
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Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) "data tal-Europol" tfisser data 

personali pprovduta mill-Europol għall-

fini msemmi fl-Artikolu 18(2)(a) tar-

Regolament (UE) Nru 2016/794; 

(19) "data tal-Europol" tfisser data 

personali pproċessata mill-Europol għall-

finijiet imsemmija fl-Artikolu 18(2)(a) sa 

(c) tar-Regolament (UE) Nru 2016/794; 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) "reat terroristiku" tfisser reat skont 

il-liġi nazzjonali li jikkorrispondi jew huwa 

ekwivalenti għal wieħed mir-reati 

msemmija fid-Direttiva (UE) 2017/541; 

(25) "reat terroristiku" tfisser reat skont 

il-liġi nazzjonali li jikkorrispondi għal 

wieħed mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 sa 

14 tad-Direttiva (UE) 2017/541, jew li 

huwa ekwivalenti għal wieħed minn dawk 

ir-reati għall-Istati Membri li mhumiex 

marbuta b'dik id-Direttiva; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa ssuġġerit li jiġi spjegat li l-kunċett ta' "ekwivalenti" japplika biss għal dawk il-pajjiżi li 

mhumiex marbuta bid-Direttiva dwar it-terroriżmu. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 31 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) "SIS" tfisser is-Sistema ta' 

Informazzjoni ta' Schengen kif imsemmija 

[fir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri, fir-Regolament dwar 

is-SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u fir-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tar-

ritorn illegali]; 

(31) "SIS" tfisser is-Sistema ta' 

Informazzjoni ta' Schengen kif imsemmija 

[fir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri, fir-Regolament dwar 

is-SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u fir-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tar-

ritorn]; 

 (Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-

adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 

korrispondenti fit-test kollu.) 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tikkoreġi żball. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) "ESP" tfisser il-portal Ewropew 

tat-tfittxija kif imsemmi fl-Artikolu 6; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din mhijiex xi definizzjoni iżda spjegazzjoni ta' taqsira. It-taqsiriet huma introdotti u spjegati 

fl-Artikolu 1. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) "BMS kondiviż" tfisser is-servizz imħassar 
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kondiviż ta' tqabbil bijometriku kif 

imsemmi fl-Artikolu 15; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din mhijiex xi definizzjoni iżda spjegazzjoni ta' taqsira. It-taqsiriet huma introdotti u spjegati 

fl-Artikolu 1. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 35 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) "CIR" tfisser ir-repożitorju 

komuni ta' informazzjoni dwar l-identità 

kif imsemmi fl-Artikolu 17; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din mhijiex xi definizzjoni iżda spjegazzjoni ta' taqsira. It-taqsiriet huma introdotti u spjegati 

fl-Artikolu 1. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) "MID" tfisser id-detettur ta' 

identitajiet multipli kif imsemmi fl-

Artikolu 25; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din mhijiex xi definizzjoni iżda spjegazzjoni ta' taqsira. It-taqsiriet huma introdotti u spjegati 

fl-Artikolu 1. 
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 37 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) "CRRS" tfisser ir-repożitorju 

ċentrali għar-rapportar u għall-istatistiki 

kif imsemmi fl-Artikolu 39. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din mhijiex xi definizzjoni iżda spjegazzjoni ta' taqsira. It-taqsiriet huma introdotti u spjegati 

fl-Artikolu 1. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Nondiskriminazzjoni Nondiskriminazzjoni u drittijiet 

fundamentali 

Or. en 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ipproċessar ta' data personali għall-

finijiet ta' dan ir-Regolament m'għandu 

għall-ebda raġuni jirriżulta 

f'diskriminazzjoni kontra persuni bħas-

sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-

reliġjon jew it-twemmin, diżabbiltà, l-età 

jew l-orjentazzjoni sesswali. Dan għandu 

L-ipproċessar ta' data personali għall-

finijiet ta' dan ir-Regolament m'għandux 

jirriżulta f'diskriminazzjoni kontra persuni 

għal raġunijiet ta' sess, razza, kulur, 

oriġini etnika jew soċjali, fattizzi ġenetiċi, 

lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni 

politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, 
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jirrispetta bis-sħiħ id-dinjità u l-integrità 

tal-bniedem. Għandha tingħata attenzjoni 

partikolari lit-tfal, lill-anzjani u lill-persuni 

b'diżabilità. 

appartenenza għal xi minoranza 

nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età 
jew orjentazzjoni sesswali. Dan għandu 

jirrispetta bis-sħiħ id-dinjità u l-integrità 

tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, 

inkluż id-dritt tar-rispett għall-ħajja 

privata tal-individwu u għall-protezzjoni 

tad-data personali. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari lit-tfal, lill-anzjani u 

lill-persuni b'diżabilità. L-aħjar interessi 

tat-tfal għandhom jikkostitwixxu 

kunsiderazzjoni primarja. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa ssuġġerit li l-Artikolu jiġi allinjat mal-ftehim milħuq dwar l-ETIAS u b'hekk ikun 

allinjat mar-raġunijiet kif previsti fl-Artikolu 21 tal-Karta. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Hu stabbilit portal Ewropew tat-

tfittxija (ESP) għall-finijiet ta' żgurar li l-

awtoritajiet tal-Istati Membri u tal-korpi 

tal-UE jkollhom aċċess veloċi, mingħajr 

xkiel, effiċjenti, sistematiku u kkontrollat 
għas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE, 

għad-data tal-Europol u għall-bażijiet tad-

data tal-Interpol li huma jeħtieġu biex 

iwettqu l-kompiti tagħhom f'konformità 

mad-drittijiet ta' aċċess tagħhom, u għall-

għoti ta' appoġġ għall-għanijiet tal-EES, 

tal-VIS, tal-[ETIAS], tal-Eurodac, tas-

SIS, tas-[sistema ECRIS-TCN] u tad-data 

tal-Europol. 

1. Hu stabbilit portal Ewropew tat-

tfittxija (ESP) għall-finijiet tal-iffaċilitar 

tal-aċċess tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri u tal-aġenziji tal-Unjoni għas-

sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni, għad-

data tal-Europol u għall-bażijiet ta' data tal-

Interpol fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u 

f'konformità mad-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom għall-EES, għall-VIS, għall-

[ETIAS], għall-Eurodac, għas-SIS, għall-

[ECRIS-TCN] u għad-data tal-Europol kif 

ukoll f'konformità mal-objettivi u l-finijiet 

ta' dawn tal-aħħar. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Artikolu ġdid introdott bħala l-Artikolu 37a biex jirrifletti l-ħtieġa li l-komponenti tal-

interoperabbiltà kollha (mhux biss l-ESP) jenħtieġ li jiżguraw aċċess b'mod rapidu, bla xkiel, 

effiċjenti u kkontrollat, kif ukoll disponibbiltà sħiħa skont l-Artikolu 53(1). 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn 

l-ESP, l-Istati Membri u l-korpi tal-UE li 

huma intitolati jużaw l-ESP f'konformità 

mad-dritt tal-Unjoni; 

(b) kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn 

l-ESP, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-

Unjoni li huma intitolati jużaw l-ESP; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-referenza għad-dritt tal-Unjoni hija koperta fil-paragrafu 1. M'hemmx lok għaliha fil-

paragrafu li jiddeskrivi l-arkitettura tal-IT. Barra minn hekk, it-terminu "dritt tal-Unjoni" 

mhuwiex preċiż biżżejjed. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) ESP ta' backup ċentrali tal-Unjoni 

li jkun kapaċi jipprovdi l-funzjonalitajiet 

kollha tal-ESP prinċipali u livell simili ta' 

prestazzjoni f'każ li dan ikun bil-ħsara. L-

ESP u l-ESP ta' backup għandhom ikunu 

installati fis-siti tekniċi tal-eu-LISA.  

Or. en 
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Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-użu tal-ESP għandu jkun 

irriżervat għall-awtoritajiet tal-Istati 

Membri u għall-korpi tal-UE li jkollhom 

aċċess għall-EES, għall-[ETIAS], għall-

VIS, għas-SIS, għall-Eurodac u għas-

[sistema ECRIS-TCN], għas-CIR u għad-

detettur ta' identitajiet multipli kif ukoll 

għad-data tal-Europol u għall-bażijiet ta' 

data tal-Interpol f'konformità mad-dritt tal-

Unjoni jew nazzjonali li jirregola t-tali 

aċċess. 

1. L-użu tal-ESP għandu jkun 

irriżervat għall-awtoritajiet tal-Istati 

Membri u għall-aġenziji tal-Unjoni li 

jkollhom aċċess għall-EES, għall-[ETIAS], 

għall-VIS, għas-SIS, għall-Eurodac u 

għall-[ECRIS-TCN] skont l-istrumenti 

legali li jirregolaw lil dawk is-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni, għas-CIR u 

għad-detettur ta' identitajiet multipli skont 

dan ir-Regolament kif ukoll għad-data tal-

Europol skont ir-Regolament 

(UE) 2016/794 u għall-bażijiet ta' data tal-

Interpol f'konformità mad-dritt tal-Unjoni 

jew nazzjonali li jirregola t-tali aċċess. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li wieħed ikun preċiż ħafna rigward il-bażi ġuridika għall-aċċess għad-

diversi sistemi. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dawk l-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-

aġenziji tal-Unjoni jistgħu jagħmlu użu 

mill-ESP u tad-data pprovduta minnu biss 

għall-objettivi u l-finijiet stabbiliti fl-

istrumenti legali li jirregolaw lil dawk is-

sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni u 

f'dan ir-Regolament.  

Or. en 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-attributi tad-data li għandhom 

jintużaw għat-tfittxijiet; 

(a) l-attributi tad-data li possibbilment 

għandhom jintużaw għat-tfittxijiet;  

Or. en 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE, 

id-data tal-Europol u l-bażijiet ta' data tal-

Interpol li għandhom jiġu kkonsultati u li 

għandhom jipprovdu tweġiba lill-utent; u 

(b) is-sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni, id-data tal-Europol, il-bażijiet ta' 

data tal-Interpol u l-elementi ta' dawk is-

sistemi li tista' ssir tfittxija fihom u li 

għandhom jipprovdu tweġiba lill-utent; 

utent li jitlob data fuq il-bażi tal-

Artikolu 22 għandu jingħata biss notifika 

ta' hit/no-hit jekk l-utent ikun awtorizzat 

li jitlob mill-punt ta' aċċess ċentrali id-

data tas-sistema ta' informazzjoni 

individwali tal-Unjoni li tkun ipprovdiet 

hit f'konformità mal-istrument legali li 

jirregola dik is-sistema;  

Or. en 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 63 biex 

tispeċifika d-dettalji tekniċi tal-profili 

msemmija fil-paragrafu 1 għall-utenti tal-

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 63 biex 

tispeċifika d-dettalji tekniċi tal-profili 

msemmija fil-paragrafu 1 għall-utenti tal-
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ESP imsemmija fl-Artikolu 7(1) 

f'konformità mad-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom. 

ESP imsemmija fl-Artikolu 7(1) 

f'konformità mad-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom kif stabbilit fl-istrumenti legali li 

jirregolaw is-sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni u d-dritt nazzjonali fejn japplika.  

Or. en 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-utenti tal-ESP għandhom iniedu 

tfittxija billi jintroduċu data fl-ESP 

f'konformità mal-profil tal-utent u mad-

drittijiet ta' aċċess tagħhom. Meta titnieda 

tfittxija, l-ESP għandu jfittex b'mod 

simultanju, bid-data introdotta mill-utent 

tal-ESP, fl-EES, [fl-ETIAS], fil-VIS, fis-

SIS, fil-Eurodac, [fis-sistema ECRIS-TCN] 

u fis-CIR kif ukoll fid-data tal-Europol u 

fil-bażijiet tad-data tal-Interpol. 

1. L-utenti tal-ESP għandhom iniedu 

tfittxija billi jintroduċu data fl-ESP 

f'konformità mal-profil tal-utent tagħhom 

għall-ESP, maħluq skont l-Artikolu 8, u 

f'konformità mad-drittijiet ta' aċċess 

tagħhom. Meta titnieda tfittxija, l-ESP 

għandu jfittex b'mod simultanju, bid-data 

introdotta mill-utent tal-ESP, fl-EES, fl-

[ETIAS], fil-VIS, fis-SIS, fil-Eurodac, fl-

[ECRIS-TCN] u fis-CIR kif ukoll fid-data 

tal-Europol u fil-bażijiet ta' data tal-

Interpol.  

Or. en 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-EES, [l-ETIAS], il-VIS, is-SIS, 

il-Eurodac, [is-sistema ECRIS-TCN], is-

CIR u d-detettur ta' identitajiet multipli, kif 

ukoll id-data tal-Europol u l-bażijiet ta' 

data tal-Interpol, għandhom jipprovdu d-

data li jkun fihom li tirriżulta mit-tfittxija 

tal-ESP. 

4. L-EES, [l-ETIAS], il-VIS, is-SIS, 

il-Eurodac, l-[ECRIS-TCN], is-CIR u d-

detettur ta' identitajiet multipli, kif ukoll id-

data tal-Europol u l-bażijiet ta' data tal-

Interpol, għandhom jipprovdu d-data li 

jkun fihom li tirriżulta mit-tfittxija tal-ESP. 

L-ESP għandu jagħti tweġibiet lill-utent 

malli tkun disponibbli data minn xi 
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waħda mis-sistemi. It-tweġibiet lill-utent 

mill-ESP għandhom ikunu uniċi u 

għandu jkun fihom id-data kollha li 

għaliha l-utent ikollu aċċess skont id-dritt 

tal-Unjoni u skont id-dritt nazzjonali. 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20, 

it-tweġiba pprovduta mill-ESP għandha 

tindika għal liema sistema ta' 

informazzjoni jew bażi ta' data tappartjeni 

d-data.  

Or. en 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Meta jsiru tfittxijiet fil-bażijiet ta' 

data tal-Interpol, id-disinn tal-ESP għandu 

jiżgura li d-data użata mill-utent tal-ESP 

li jniedi tfittxija ma tinqasamx mas-sidien 

tad-data tal-Interpol. 

5. Meta jsiru tfittxijiet fil-bażijiet ta' 

data tal-Interpol, id-disinn tal-ESP għandu 

jiżgura li l-ebda informazzjoni ma tiġi 

żvelata lis-sid tat-twissija tal-Interpol. 

Or. en 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. It-tweġiba lill-utent tal-ESP 

għandha tkun unika u għandu jkun fiha 

d-data kollha li għaliha l-utent ikollu 

aċċess skont id-dritt tal-Unjoni. Meta jkun 

meħtieġ, it-tweġiba pprovduta mill-ESP 

għandha tindika għal liema sistema ta' 

informazzjoni jew bażi tad-data 

tappartjeni d-data. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 - paragrafu 1 - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għall-[Artikolu 46 

tar-Regolament dwar l-EES], għall-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 

767/2008, għall-[Artikolu 59 tal-proposta 

dwar l-ETIAS] u għall-Artikoli 12 u 18 tar-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan l-ESP. Dawk il-

logs għandhom jinkludu, b'mod partikolari 

dawn li ġejjin: 

1. Mingħajr ħsara għall-[Artikolu 46 

tar-Regolament dwar l-EES], għall-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 

767/2008, għall-[Artikolu 59 tal-proposta 

dwar l-ETIAS] u għall-Artikoli 12 u 18 tar-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan l-ESP. Dawk il-

logs għandhom jinkludu dawn li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-atti legali tas-sistemi ta' informazzjoni fid-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom dwar il-logs 

ma fihomx il-formulazzjoni "b'mod partikolari" li hija vaga ħafna. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-awtorità tal-Istat Membru u l-

utent individwali tal-ESP, inkluż il-profil 

tal-ESP użat kif imsemmi fl-Artikolu 8; 

(a) l-awtorità ta' Stat Membru jew l-

aġenzija tal-Unjoni li tkun qed tniedi t-

tfittxija; 

Or. en 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 



 

PR\1159909MT.docx 31/96 PE622.263v03-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-profil tal-ESP użat kif imsemmi 

fl-Artikolu 8; 

Or. en 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) f'konformità mar-regoli nazzjonali 

jew, fejn applikabbli, mar-Regolament 

(UE) 45/2001, il-marka ta' 

identifikazzjoni tal-persuna li wettqet it-

tfittxija.. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-

aġenziji tal-Unjoni għandhom iżommu 

logs tal-identifikaturi individwali u uniċi 

tal-utent tal-persuna li tkun qed twettaq it-

tfittxija. 

Or. en 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta jkun teknikament impossibbli 

li jintuża l-ESP biex issir tftixxija f'sistema 

ta' informazzjoni waħda jew aktar tal-UE 

minn fost dawk imsemmija fl-Artikolu 

9(1) jew fis-CIR, minħabba ħsara fl-ESP, l-

utenti tal-ESP għandhom jiġu nnotifikati 

mill-eu-LISA. 

1. Meta jkun teknikament impossibbli 

li jintuża l-ESP biex issir tfittxija f'sistema 

ta' informazzjoni waħda jew aktar tal-

Unjoni jew fis-CIR, minħabba ħsara fl-

ESP, l-utenti tal-ESP għandhom jiġu 

nnotifikati mingħajr dewmien mill-eu-

LISA.  

Or. en 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta jkun teknikament impossibbli 

li jintuża l-ESP biex issir tftixxija f'sistema 

ta' informazzjoni waħda jew aktar tal-UE 

minn fost dawk imsemmija fl-Artikolu 

9(1) jew fis-CIR, minħabba ħsara fl-

infrastruttura nazzjonali fi Stat Membru, l-

awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru 

għandha tinnotifika lill-eu-LISA u lill-

Kummissjoni. 

2. Meta jkun teknikament impossibbli 

li jintuża l-ESP biex issir tfittxija f'sistema 

ta' informazzjoni waħda jew aktar tal-

Unjoni jew fis-CIR, minħabba ħsara fl-

infrastruttura nazzjonali fi Stat Membru, l-

awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru 

għandha mingħajr dewmien tinforma lill-

utenti kollha tagħha u tinnotifika lill-eu-

LISA u lill-Kummissjoni.  

Or. en 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fiż-żewġ xenarji, u sakemm tiġi 

indirizzata l-ħsara teknika, l-obbligu 

msemmi fl-Artikolu 7(2) u (4) m'għandux 

ikun japplika u l-Istati Membri jistgħu 

jaċċessaw is-sistemi ta' informazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 9(1) jew is-CIR 

3. Fiż-żewġ xenarji, u sakemm tiġi 

indirizzata l-ħsara teknika, l-obbligu 

msemmi fl-Artikolu 7(2) u (4) m'għandux 

japplika u l-Istati Membri għandhom 

jaċċessaw is-sistemi ta' informazzjoni tal-

Unjoni jew is-CIR direttament billi jużaw 
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direttament billi jużaw l-interfaċċi uniformi 

nazzjonali rispettivi jew l-infrastrutturi tal-

komunikazzjoni nazzjonali tagħhom. 

l-interfaċċi uniformi nazzjonali rispettivi 

jew l-infrastrutturi tal-komunikazzjoni 

nazzjonali tagħhom.  

Or. en 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Fejn ikun teknikament impossibbli 

li jintuża l-ESP biex issir tfittxija f'sistema 

ta' informazzjoni waħda jew aktar tal-

Unjoni jew fis-CIR minħabba ħsara fl-

infrastruttura ta' aġenzija tal-Unjoni, dik 

l-aġenzija għandha tinnotifika lill-eu-

LISA u lill-Kummissjoni.  

Or. en 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku (BMS kondiviż) li jaħżen 

mudelli bijometriċi u li jippermetti li jsiru 

tfittxijiet b'data bijometrika f'diversi 

sistemi ta' informazzjoni tal-UE hu 

stabbilit għall-finijiet ta' għoti ta' appoġġ 

għas-CIR u għad-detettur ta' identitajiet 

multipli u għall-għanijiet tal-EES, tal-VIS, 

tal-Eurodac, tas-SIS u tas-[sistema ECRIS-

TCN]. 

1. Servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku (BMS kondiviż) li jaħżen 

mudelli bijometriċi u li jippermetti li jsiru 

tfittxijiet b'data bijometrika f'diversi 

sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni hu 

stabbilit għall-finijiet ta' għoti ta' appoġġ 

għas-CIR u għad-detettur ta' identitajiet 

multipli u għall-għanijiet tal-EES, tal-VIS, 

tal-Eurodac, tas-SIS u tal-[ECRIS-TCN] u 

tar-Regolament (UE) 2016/794. 

Or. en 
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Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) infrastruttura tal-komunikazzjoni 

sigura bejn il-BMS kondiviż, is-SIS 

Ċentrali u s-CIR. 

(b) infrastruttura tal-komunikazzjoni 

sigura bejn il-BMS kondiviż, is-SIS 

Ċentrali, is-CIR, is-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni u l-Europol.  

Or. en 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) id-data msemmija fl-Artikolu 

20(3)(w) u (x) tar-Regolament dwar is-SIS 

fil-qasam tal-infurzar tal-liġi; 

(d) id-data msemmija fl-Artikolu 

20(3)(w) u (y) tar-Regolament [dwar is-SIS 

fil-qasam tal-infurzar tal-liġi]; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tikkoreġi żball. Ma kienx il-ħsieb li tiġi pproċessata data tad-DNA. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) [id-data msemmija fl-Artikolu 

13(a) tar-Regolament Eurodac;] 

(f) [id-data msemmija fl-

Artikolu 12(a) u (b), l-Artikolu 13(2),(a) u 

(b) u l-Artikolu 14(2),(a) u (b) tar-

Regolament Eurodac;]  

Or. en 
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Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) id-data bijometrika pproċessata 

mill-Europol għall-finijiet imsemmija fl-

Artikolu 18(2),(a) sa (c) tar-Regolament 

(UE) Nru 2016/794.  

Or. en 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-ħżin tad-data msemmija fil-

paragrafu 1 għandu jissodisfa l-istandards 

tal-kwalità msemmija fl-Artikolu 37(2). 

4. Il-ħżin tad-data msemmija fil-

paragrafu 1 għandu jissodisfa l-istandards 

tal-kwalità msemmija fl-Artikolu 37. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Aħjar nirreferu għall-Artikolu 37 kollu u mhux għall-paragrafu 2 biss, għax hemm diversi 

mekkaniżmi ta' kontroll tad-data msemmija fl-Artikolu 37. 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex titfittex id-data bijometrika maħżuna 

fi ħdan is-CIR u s-SIS, is-CIR u s-SIS 

għandhom jużaw il-mudelli bijometriċi 

maħżuna fil-BMS kondiviż. It-tfittxijiet 

bid-data bijometrika għandhom isiru 

f'konformità mal-finijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament u fir-Regolament dwar l-EES, 

Biex titfittex id-data bijometrika maħżuna 

fi ħdan is-CIR u s-SIS, is-CIR, is-SIS u d-

data tal-Europol għandhom jużaw il-

mudelli bijometriċi maħżuna fil-BMS 

kondiviż. It-tfittxijiet bid-data bijometrika 

għandhom isiru f'konformità mal-finijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 12(1) ta' dan ir-
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fir-Regolament dwar il-VIS, fir-

Regolament Eurodac, fir-[Regolamenti 

dwar is-SIS] u fir-[Regolament dwar l-

ECRIS-TCN]. 

Regolament u fir-Regolament dwar l-EES, 

fir-Regolament dwar il-VIS, fir-

Regolament Eurodac, fir-[Regolamenti 

dwar is-SIS] u fir-[Regolament dwar l-

ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Biex tkun żgurata ċ-ċertezza legali huwa importanti li ssir referenza għall-fini kif stabbilit fl-

Artikolu 12 u mhux għar-Regolament b'mod ġenerali. 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-data msemmija fl-Artikolu 13 għandha 

tinħażen fil-BMS kondiviż sakemm id-data 

bijometrika tibqa' maħżuna fis-CIR jew fis-

SIS. 

Id-data msemmija fl-Artikolu 13 għandha 

tinħażen fil-BMS kondiviż sakemm id-data 

bijometrika tibqa' maħżuna fis-CIR 

f'konformità mal-Artikolu  19, fis-SIS jew 

bħala data tal-Europol. 

Or. en 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 - paragrafu 1 - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għall-[Artikolu 46 

tar-Regolament dwar l-EES], għall-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 

767/2008 u għall-[Artikoli 12 u 18 tar-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

infurzar tal-liġi], l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan il-BMS 

kondiviż. Dawk il-logs għandhom 

jinkludu, b'mod partikolari, dawn li ġejjin: 

1. Mingħajr ħsara għall-[Artikolu 46 

tar-Regolament dwar l-EES], għall-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) Nru 

767/2008 u għall-[Artikoli 12 u 18 tar-

Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri], l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan il-BMS 

kondiviż. Dawk il-logs għandhom jinkludu 

dawn li ġejjin: 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-atti legali tas-sistemi ta' informazzjoni fid-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom dwar il-logs 

ma fihomx il-formulazzjoni "b'mod partikolari" li hija vaga ħafna. Ir-referenza jenħtieġ li ssir 

għat-test dwar il-kontrolli tas-SIS fil-fruntieri u mhux għas-SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi. 

Tikkoreġi żball. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) l-awtorità ta' Stat Membru jew l-

aġenzija tal-Unjoni li tkun qed tniedi t-

tfittxija; 

Or. en 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) ir-riżultati tat-tfittxija u d-data u l-

ħin tar-riżultat; 

(f) ir-riżultati tat-tfittxija u d-data u l-

ħin tar-riżultat u s-sistema ta' 

informazzjoni tal-Unjoni li mingħandha 

tkun waslet id-data; 

Or. en 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) f'konformità mar-regoli nazzjonali imħassar 
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jew, fejn applikabbli, mar-Regolament 

(UE) 45/2001, il-marka ta' 

identifikazzjoni tal-persuna li għamlet it-

tfittxija. 

Or. en 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri u l-

aġenziji tal-Unjoni għandhom iżommu 

logs tal-identifikaturi individwali u uniċi 

tal-utent tal-persuna li tkun qed twettaq it-

tfittxija. 

Or. en 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn 

is-CIR, l-Istati Membri u l-korpi tal-UE li 

huma intitolati jużaw il-portal Ewropew 

tat-tfittxija (ESP) f'konformità mad-dritt 

tal-Unjoni; 

(b) kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn 

is-CIR, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-

Unjoni li huma intitolati jużaw is-CIR 

f'konformità mad-dritt nazzjonali u tal-

Unjoni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-referenza għas-CIR tikkoreġi żball li hemm fil-proposta tal-Kummissjoni. 
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Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) CIR ta' backup ċentrali tal-Unjoni 

li kapaċi jipprovdi l-funzjonalitajiet kollha 

tas-CIR prinċipali u livell ta' prestazzjoni 

simili għalih fil-każ li dan jiżviluppa 

ħsara. Is-CIR u s-CIR ta' backup jistgħu 

jaħdmu simultanjament. Is-CIR u s-CIR 

ta' backup għandhom ikunu installati fis-

siti tekniċi tal-eu-LISA. 

Or. en 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta tiżdied, tiġi emendata jew 

titħassar data fl-EES, fil-VIS u fl-[ETIAS], 

id-data msemmija fl-Artikolu 18 maħżuna 

fil-fajl individwali tas-CIR għandha tiġi 

indirizzata, emendata jew titħassar kif 

xieraq b'mod awtomatizzat. 

1. Mingħajr ma tiġi dduplikata d-

data mis-sistemi ta' informazzjoni 

rispettivi tal-Unjoni, tiżdied, tiġi emendata 

jew titħassar data fl-EES, fil-VIS u fl-

[ETIAS], id-data msemmija fl-Artikolu 18 

maħżuna fil-fajl individwali tas-CIR 

għandha tiġi simultanjament miżjuda, 

emendata jew imħassra kif xieraq b'mod 

awtomatizzat. 

Or. en 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Meta awtorità tal-pulizija ta' Stat 

Membru ma setgħetx tidentifika persuna 
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fuq il-bażi ta' dokument tal-ivvjaġġar jew 

bid-data tal-identità pprovduta minn dik 

il-persuna skont ir-regoli u l-proċeduri 

previsti fid-dritt nazzjonali jew meta jkun 

hemm dubji dwar l-awtentiċità tad-

dokument tal-ivvjaġġar jew l-identità tad-

detentur tiegħu, l-awtorità għandha tkun 

tista' tagħmel tfittxija fis-CIR skont ir-

regoli previsti fil-paragrafi 1 u 2. 

Or. en 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-awtorità tal-pulizija ta' Stat 

Membru tkun ingħatat it-tali setgħa 

permezz tal-miżuri leġiżlattivi nazzjonali 

msemmija fil-paragrafu 2, din tista', 

esklużivament għall-fini ta' identifikazzjoni 

ta' persuna, tfittex fis-CIR bid-data 

bijometrika ta' dik il-persuna meħuda matul 

kontroll tal-identità. 

Meta tinqala' s-sitwazzjoni msemmija fil-

paragrafu -1 u awtorità tal-pulizija ta' Stat 

Membru tkun ingħatat it-tali setgħa 

permezz tal-miżuri leġiżlattivi nazzjonali 

msemmija fil-paragrafu 2, din tista', 

esklużivament għall-fini ta' identifikazzjoni 

ta' persuna li tkun preżenti fiżikament, 

tfittex fis-CIR bid-data bijometrika ta' dik 

il-persuna meħuda matul kontroll tal-

identità. 

Or. en 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta t-tfittxija tindika li d-data dwar il-

persuna tkun maħżuna fis-CIR, l-awtorità 

tal-Istati Membri għandu jkollha aċċess 

biex tikkonsulta d-data msemmija fl-

Artikolu 18(1). 

Meta t-tfittxija tindika li d-data dwar il-

persuna tkun maħżuna fis-CIR, l-awtorità 

tal-pulizija tal-Istati Membri għandu 

jkollha aċċess biex tikkonsulta d-data 

msemmija fl-Artikolu 18(1). Il-

konsultazzjoni ma għandhiex tiżvela minn 
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liema sistema ta' informazzjoni tal-Unjoni 

tkun ġejja d-data. 

Or. en 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta d-data bijometrika tal-persuna ma 

tkunx tista' tintuża jew meta t-tfittxija 

b'dik id-data ma tirnexxix, it-tfittxija 

għandha ssir bid-data tal-identità tal-

persuna flimkien mad-data tad-dokument 

tal-ivvjaġġar, jew mad-data tal-identità 

pprovduta minn dik il-persuna. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri li jixtiequ jużaw il-

possibbiltà pprovduta f'dan l-Artikolu 

għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi 

nazzjonali. It-tali miżuri leġiżlattivi 

għandhom jispeċifikaw l-iskopijiet preċiżi 

tal-kontrolli tal-identità fi ħdan l-iskopijiet 

imsemmija fl-Artikolu 2(1)(b) u (c). Dawn 

għandhom jaħtru l-awtoritajiet tal-pulizija 

kompetenti u jistabbilixxu l-proċeduri, il-

kundizzjonijiet u l-kriterji ta' tali kontrolli. 

2. L-Istati Membri li jixtiequ jużaw il-

possibbiltà pprovduta f'dan l-Artikolu 

għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi 

nazzjonali. It-tali miżuri leġiżlattivi 

għandhom jispeċifikaw l-iskopijiet preċiżi 

tal-kontrolli tal-identità fi ħdan l-iskopijiet 

imsemmija fl-Artikolu 2(2)(b) u 

jistabbilixxu l-proċeduri, il-kundizzjonijiet 

u l-kriterji għal tali kontrolli. Huma 

għandhom jaħtru l-awtoritajiet 

kompetenti tal-pulizija. L-Istati Membri li 

jkunu qed jagħmlu użu ta' din il-

possibbiltà għandhom jittrażmettu t-test 

tal-miżuri leġiżlattivi nazzjonali tagħhom 

lill-Kummissjoni. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proċeduri, il-kundizzjonijiet u l-kriterji għal tali kontrolli bl-użu tas-sistemi ta' 

informazzjoni tal-UE jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. It-test ta' din il-leġiżlazzjoni 

jenħtieġ li jiġi trażmess lill-Kummissjoni biex jiġi żgurat ċertu livell ta' trasparenza dwar l-

użu ta' dawn id-dispożizzjonijiet. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 - paragrafu 3 - subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 It-tweġiba li tindika li data dwar dik il-

persuna hija preżenti fi kwalunkwe waħda 

mis-sistemi msemmija fil-paragrafu 1 

tista' tintuża biss għall-finijiet tas-

sottomissjoni ta' talba għal aċċess 

soġġetta għall-kundizzjonijiet u l-

proċeduri stipulati fl-istrumenti leġiżlattivi 

rispettivi li jirregolaw tali aċċess. 

Or. en 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-data msemmija fl-Artikolu 18(1) 

u (2) għandha titħassar mis-CIR 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar iż-

żamma ta' data tar-[Regolament dwar l-

EES], ir-Regolament dwar il-VIS u r-

[Regolament dwar l-ETIAS] 

rispettivament. 

1. Id-data msemmija fl-Artikolu 18(1) 

u (2) għandha titħassar awtomatikament 

mis-CIR f'konformità mad-

dispożizzjonijiet dwar iż-żamma ta' data 

tar-[Regolament dwar l-EES], ir-

Regolament dwar il-VIS u r-[Regolament 

dwar l-ETIAS] rispettivament. 

Or. en 
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Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-fajl individwali għandu jkun 

maħżun fis-CIR sakemm id-data 

korrispondenti tkun maħżuna f'tal-anqas 

waħda mis-sistemi ta' informazzjoni li d-

data tagħha tkun tinsab fis-CIR. Il-ħolqien 

ta' link m'għandux jaffettwa l-perjodu ta' 

żamma ta' kull attribut tad-data llinkjata. 

2. Il-fajl individwali għandu jkun 

maħżun fis-CIR sakemm id-data 

korrispondenti tkun maħżuna f'tal-anqas 

waħda mis-sistemi ta' informazzjoni li d-

data tagħha tkun tinsab fis-CIR. Il-ħolqien 

ta' link m'għandux jaffettwa l-perjodu ta' 

żamma ta' kull attribut tad-data llinkjata. 

Ladarba tkun tħassret id-data kollha li 

għaliha tkun inħolqot link, il-link 

għandha wkoll tiġi mħassra b'mod 

awtomatiku. 

Or. en 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Rigward kull aċċess għas-CIR 

skont l-Artikolu 20, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-

logs għandhom jinkludu, b'mod 

partikolari, dawn li ġejjin: 

2. Rigward kull aċċess għas-CIR 

skont l-Artikolu 20, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-

logs għandhom jinkludu dawn li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) l-awtorità ta' Stat Membru li tkun 
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qed tniedi t-tfittxija; 

Or. en 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) ir-riżultati tat-tfittxija; (d) ir-riżultati tat-tfittxija u s-sistema 

ta' informazzjoni tal-Unjoni li 

mingħandha tkun waslet id-data; 

Or. en 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) f'konformità mar-regoli nazzjonali 

jew mar-Regolament (UE) 2016/794 jew, 

fejn applikabbli, mar-Regolament (UE) 

45/2001, il-marka ta' identifikazzjoni tal-

persuna li għamlet it-tfittxija. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom iżommu logs tal-identifikaturi 

tal-utenti, individwali u uniċi, tal-persuni 

li jwettqu t-tfittxija. 



 

PR\1159909MT.docx 45/96 PE622.263v03-00 

 MT 

Or. en 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Rigward kull aċċess għas-CIR 

skont l-Artikolu 21, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-

logs għandhom jinkludu, b'mod 

partikolari, dawn li ġejjin: 

3. Rigward kull aċċess għas-CIR 

skont l-Artikolu 21, l-eu-LISA għandha 

żżomm logs tal-operazzjonijiet kollha ta' 

proċessar tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-

logs għandhom jinkludu dawn li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt -a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) l-awtorità ta' Stat Membru li tkun 

qed tniedi t-tfittxija; 

Or. en 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) fejn rilevanti, id-data użata għat-

tnedija tat-tfittxija; 

(c) id-data użata għat-tnedija tat-

tfittxija; 

Or. en 
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Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) fejn rilevanti, ir-riżultati tat-

tfittxija; 

(d) ir-riżultati tat-tfittxija u s-sistema 

ta' informazzjoni tal-Unjoni li 

mingħandha tkun waslet id-data; 

Or. en 

 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) f'konformità mar-regoli nazzjonali 

jew mar-Regolament (UE) 2016/794 jew, 

fejn applikabbli, mar-Regolament (UE) 

45/2001, il-marka ta' identifikazzjoni tal-

persuna li għamlet it-tfittxija. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom iżommu logs tal-identifikaturi 

tal-utenti, individwali u uniċi, tal-persuni 

li jwettqu t-tfittxija. 

Or. en 
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Emenda  93 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rigward kull aċċess għas-CIR skont l-

Artikolu 22, l-eu-LISA għandha żżomm 

logs tal-operazzjonijiet kollha ta' proċessar 

tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-logs 

għandhom jinkludu, b'mod partikolari 

dawn li ġejjin: 

Rigward kull aċċess għas-CIR skont l-

Artikolu 22, l-eu-LISA għandha żżomm 

logs tal-operazzjonijiet kollha ta' proċessar 

tad-data fi ħdan is-CIR. Dawk il-logs 

għandhom jinkludu dawn li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-referenza tal-fajl nazzjonali; (a) il-fini tal-aċċess u r-referenza tal-

fajl nazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) it-tip ta' data użata għat-tnedija tat-

tfittxija; 

(c) id-data użata biex titnieda t-

tfittxija jew, f'każ ta' tfittxija mnedija bid-

data bijometrika, it-tip ta' data użata għat-

tnedija tat-tfittxija; 

Or. en 
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Emenda  96 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) ir-riżultati tat-tfittxija; (d) ir-riżultati tat-tfittxija u s-sistema 

ta' informazzjoni tal-Unjoni li 

mingħandha tkun waslet id-data; 

Or. en 

 

Emenda  97 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) f'konformità mar-regoli nazzjonali 

jew mar-Regolament (UE) 2016/794 jew, 

fejn applikabbli, mar-Regolament (UE) 

45/2001, il-marka ta' identifikazzjoni tal-

uffiċjal li għamel it-tfittxija u tal-uffiċjal 

li ordna t-tfittxija. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  98 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom iżommu logs tal-identifikaturi 

tal-utenti, individwali u uniċi, tal-persuni 

li jwettqu t-tfittxija. 

Or. en 
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Emenda  99 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-logs tat-tali aċċess għandhom jiġu 

vverifikati b'mod regolari mill-awtorità 

superviżorja kompetenti stabbilita 

f'konformità mal-Artikolu 51 tar-

Regolament (UE) 2016/679 jew 

f'konformità mal-Artikolu 41 tad-Direttiva 

2016/680, f'intervalli li ma jaqbżux is-sitt 

xhur, biex jiġi vverifikat jekk il-proċeduri u 

l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22 

minn (1) sa (3) ġewx issodisfati. 

Il-logs tat-tali aċċess għandhom jiġu 

vverifikati b'mod regolari mill-awtorità 

superviżorja kompetenti stabbilita 

f'konformità mal-Artikolu 51 tar-

Regolament (UE) 2016/679 jew 

f'konformità mal-Artikolu 41 tad-Direttiva 

(UE) 2016/680, f'intervalli li ma jaqbżux 

is-sitt xhur, biex jiġi vverifikat jekk il-

proċeduri u l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 22 minn (1) sa (3) ġewx 

issodisfati. L-eu-LISA għandha tqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 

superviżorji għodda prattika biex tagħmel 

aktar faċli u tawtomizza kemm jista' jkun 

il-verifika tal-logs. 

Or. en 

 

Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 - paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. L-aġenziji tal-Unjoni għandhom 

iżommu logs tat-tfittxijiet tal-persunal 

debitament awtorizzat biex juża s-CIR 

skont l-Artikolu 22. 

Or. en 

 

Emenda  101 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-eu-LISA għandha żżomm il-logs 

relatati mal-istorja tad-data maħżuna fil-

fajl individwali, għall-finijiet iddefiniti fil-

paragrafu 6. Il-logs relatati mal-istorja tad-

data maħżuna għandhom jitħassru ladarba 

titħassar id-data. 

7. L-eu-LISA għandha żżomm il-logs 

relatati mal-istorja tad-data maħżuna fil-

fajl individwali, għall-finijiet iddefiniti fil-

paragrafu 6. Il-logs relatati mal-istorja tad-

data maħżuna għandhom jitħassru b'mod 

awtomatiku ladarba titħassar id-data. 

Or. en 

 

Emenda  102 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-Uffiċċju SIRENE tal-Istat 

Membru li joħloq [twissija tas-SIS 

f'konformità mar-Regolament dwar is-SIS 

fil-qasam tal-verifiki fil-fruntieri]; 

(e) l-Uffiċċju SIRENE tal-Istat 

Membru li joħloq jew jaġġorna [twissija 

tas-SIS f'konformità mar-Regolament dwar 

is-SIS fil-qasam tal-verifiki fil-fruntieri]; 

Or. en 

 

Emenda  103 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-detezzjoni ta' identitajiet multipli 

għandha titnieda biex titqabbel id-data 

disponibbli f'sistema ta' informazzjoni 

waħda ma' data disponibbli f'sistemi ta' 

informazzjoni oħra. 

4. Id-detezzjoni ta' identitajiet multipli 

għandha tiġi varata biex titqabbel id-data 

disponibbli f'sistema ta' informazzjoni 

waħda tal-Unjoni ma' data disponibbli 

f'sistemi ta' informazzjoni oħra tal-Unjoni. 

Or. en 
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Emenda  104 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-

regoli tekniċi għall-illinkjar tad-data minn 

sistemi ta' informazzjoni differenti permezz 

ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 64(2). 

Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni 

mal-eu-LISA, tistabbilixxi r-regoli tekniċi 

għall-illinkjar tad-data minn sistemi ta' 

informazzjoni differenti tal-Unjoni 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk 

l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati f'konformi mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 64(2). 

Or. en 

 

Emenda  105 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta l-awtorità responsabbli għall-

verifika tal-identitajiet differenti fil-fajl ta' 

konferma tal-identità tkun l-awtorità tal-

fruntiera li toħloq jew taġġorna fajl 

individwali fl-EES f'konformità mal-

Artikolu 14 tar-Regolament dwar l-EES, u 

fejn tinkiseb link safra, l-awtorità tal-

fruntiera għandha tagħmel verifiki 

addizzjonali bħala parti mill-verifika tat-

tieni linja. Matul il-verifika tat-tieni linja, 

l-awtoritajiet tal-fruntiera għandu jkollhom 

aċċess għad-data relatata li tinsab fil-fajl 

relevanti ta' konferma tal-identità u 

għandhom jivvalutaw l-identitajiet 

differenti u għandhom jaġġornaw il-link 

f'konformità mal-Artikoli minn 31 sa 33 u 

jżiduha mal-fajl ta' konferma tal-identità 

mingħajr dewmien. 

4. Meta l-awtorità responsabbli għall-

verifika tal-identitajiet differenti fil-fajl ta' 

konferma tal-identità tkun l-awtorità tal-

fruntiera li toħloq jew taġġorna fajl 

individwali fl-EES f'konformità mal-

Artikolu 14 tar-Regolament dwar l-EES, u 

fejn tinkiseb link safra, l-awtorità tal-

fruntiera għandha tagħmel verifiki 

addizzjonali. L-awtoritajiet tal-fruntiera 

għandu jkollhom aċċess għad-data relatata 

li tinsab fil-fajl rilevanti ta' konferma tal-

identità u għandhom jivvalutaw l-

identitajiet differenti u għandhom 

jaġġornaw il-link f'konformità mal-Artikoli 

minn 31 sa 33 ta' dan ir-Regolament u 

jżiduha mal-fajl ta' konferma tal-identità 

mingħajr dewmien. 

Or. en 
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Emenda  106 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Qabel ma jiġu awtorizzati 

jivverifikaw l-identitajiet, il-persunal tal-

awtoritajiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 

għandhom jirċievu taħriġ speċifiku dwar 

kif titwettaq il-verifika ta' identitajiet 

differenti. 

Or. en 

 

Emenda  107 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) id-data llinkjata jkollha l-istess 

data tal-identità iżda d-data bijometrika 

tkun differenti u ma tkun saret ebda 

verifika manwali tal-identità differenti. 

Or. en 

 

Emenda  108 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Link bejn data minn żewġ sistemi 

ta' informazzjoni jew aktar għandha tiġi 

kklassifikata bħala ħadra meta d-data 

llinkjata ma jkollhiex l-istess data 

bijometrika iżda jkollha data tal-identità 

simili u l-awtorità responsabbli għall-

verifika ta' identitajiet differenti tkun 

ikkonkludiet li din tirreferi għal żewġ 

1. Link bejn data minn żewġ sistemi 

ta' informazzjoni jew aktar għandha tiġi 

kklassifikata bħala ħadra meta: 
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persuni differenti. 

 (a)  id-data llinkjata ma jkollhiex l-

istess data bijometrika iżda jkollha data tal-

identità simili u l-awtorità responsabbli 

għall-verifika ta' identitajiet differenti tkun 

ikkonkludiet li din tirreferi għal żewġ 

persuni differenti; 

 (b)  id-data llinkjata jkollha l-istess 

data bijometrika jew data bijometrika 

simili u l-awtorità responsabbli għall-

verifika tal-identitajiet differenti tkun 

ikkonkludiet li din tirreferi għal żewġ 

persuni differenti. 

Or. en 

 

Emenda  109 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Mingħajr ħsara għad-

dispożizzjonijiet relatati mal-immaniġġjar 

tat-twissijiet fis-SIS imsemmija fir-

[Regolamenti dwar is-SIS fil-qasam tal-

verifiki fil-fruntieri, dwar is-SIS fil-qasam 

tal-infurzar tal-liġi u dwar is-SIS fil-

qasam tar-ritorn illegali], u mingħajr 

ħsara għal-limitazzjonijiet neċessarji għall-

protezzjoni tas-sigurtà u tal-ordni pubbliku, 

għall-prevenzjoni tal-kriminalità u għall-

garanzija li ebda investigazzjoni nazzjonali 

ma tiġi imxekkla, fejn tinħoloq link ħamra, 

l-awtorità responsabbli għall-verifika ta' 

identitajiet differenti għandha tinforma lill-

persuna dwar il-preżenza ta' identitajiet 

4. Mingħajr ħsara għal-limitazzjonijiet 

neċessarji għall-protezzjoni tas-sigurtà u 

tal-ordni pubbliku, għall-prevenzjoni tal-

kriminalità u għall-garanzija li ebda 

investigazzjoni nazzjonali ma tiġi 

imxekkla, fejn tinħoloq link ħamra, l-

awtorità responsabbli għall-verifika ta' 

identitajiet differenti għandha tinforma lill-

persuna dwar il-preżenza ta' identitajiet 

illegali multipli skont l-Artikoli 12, 13 u 

14 tar-Regolament (UE) 2016/679. 
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illegali multipli. 

Or. en 

 

Emenda  110 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) fejn rilevanti, l-awtorità 

responsabbli għall-verifika ta' identitajiet 

differenti; 

(d) l-awtorità responsabbli għall-

verifika ta' identitajiet differenti; 

Or. en 

 

Emenda  111 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-eu-LISA għandha żżomm logs 

tal-operazzjoni kollha ta' proċessar tad-data 

fl-MID. Dawk il-logs għandhom jinkludu, 

b'mod partikolari, dawn li ġejjin: 

1. L-eu-LISA għandha żżomm logs 

tal-operazzjoni kollha ta' proċessar tad-data 

fl-MID. Dawk il-logs għandhom jinkludu 

dawn li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-atti legali tas-sistemi ta' informazzjoni fid-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom dwar il-logs 

ma fihomx il-formulazzjoni "b'mod partikolari" li hija vaga ħafna. 

 

Emenda  112 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid) 



 

PR\1159909MT.docx 55/96 PE622.263v03-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) l-awtorità ta' Stat Membru li tkun 

qed tniedi t-tfittxija; 

Or. en 

 

Emenda  113 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-marka ta' identifikazzjoni tal-

persuna li għamlet it-tfittxija. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  114 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom iżommu logs tal-identifikaturi 

tal-utenti, individwali u uniċi, tal-persuni 

li jwettqu t-tfittxija. 

Or. en 

 

Emenda  115 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-kwalità tad-data fl-EES, l-

[ETIAS], il-VIS, is-SIS, il-BMS kondiviż, 
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is-CIR u l-MID tkun monitorjata mill-qrib 

sabiex ikun żgurat li tissodisfa r-rekwiżiti 

ġenerali għall-funzjonament tajjeb tas-

sistemi ta' informazzjoni rispettivi tal-

Unjoni u l-komponenti tal-

interoperabbiltà. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw ukoll li l-persunal 

kollu li jdaħħal id-data f'xi waħda minn 

dawn is-sistemi jkun irċieva taħriġ minn 

qabel dwar il-kwalità tad-data. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Grupp ta' esperti ta' livell għoli rrakkomanda proċessi ta' rappurtar tal-kwalità tad-data u 

moduli ta' taħriġ rilevanti dwar il-kwalità tad-data għall-persunal li għandu r-responsabbiltà 

li jdaħħal id-data fis-sistemi fil-livell nazzjonali. 

 

Emenda  116 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-eu-LISA għandha tistabbilixxi 

mekkaniżmi u proċeduri awtomatizzati 

għall-kontroll tal-kwalità tad-data fuq id-

data maħżuna fl-EES, fl-[ETIAS], fil-VIS, 

fis-SIS, fis-servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku (BMS kondiviż), fir-

repożitorju komuni ta' informazzjoni 

dwar l-identità (CIR) u fid-detettur ta' 

identitajiet multipli (MID). 

1. L-eu-LISA għandha tistabbilixxi 

mekkaniżmi u proċeduri awtomatizzati 

għall-kontroll tal-kwalità tad-data fuq id-

data maħżuna fl-EES, fl-[ETIAS], fil-VIS, 

fis-SIS, fil-BMS kondiviż u fis-CIR. 

Or. en 

 

Emenda  117 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Unikament id-data li tilħaq l-istandards 

minimi ta' kwalità tista' tiddaħħal fl-EES, 

fl-[ETIAS], fil-VIS, fis-SIS, fil-BMS 

kondiviż, fis-CIR u fl-MID. 

Or. en 

 

Emenda  118 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Jekk awtorità tipprova ddaħħal data li ma 

tissodisfax l-istandards minimi 

applikabbli tal-kwalità, hija għandha 

minnufih tirċievi twissija awtomatizzata 

mingħand is-sistema li d-data ma tistax 

tiddaħħal filwaqt li jiġu ssuġġeriti metodi 

biex jintlaħqu l-istandards minimi tal-

kwalità. 

Or. en 

 

Emenda  119 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-eu-LISA għandha tipprovdi 

rapporti regolari dwar il-mekkaniżmi u l-

proċeduri awtomatizzati għall-kontroll tal-

kwalità tad-data u l-indikaturi komuni tal-

kwalità tad-data lill-Istati Membri. L-eu-

LISA għandha tipprovdi wkoll rapport 

regolari lill-Kummissjoni li jkopri l-intoppi 

affaċċjati u l-Istati Membri kkonċernati. 

3. L-eu-LISA għandha tipprovdi 

rapporti regolari dwar il-mekkaniżmi u l-

proċeduri awtomatizzati għall-kontroll tal-

kwalità tad-data u l-indikaturi komuni tal-

kwalità tad-data lill-Istati Membri.  L-eu-

LISA għandha tipprovdi wkoll rapport 

regolari lill-Kummissjoni li jkopri l-intoppi 

affaċċjati u l-Istati Membri kkonċernati. L-

eu-LISA għandha tipprovdi wkoll dak ir-

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill fuq talba. L-ebda rapport 

ipprovdut skont dan il-paragrafu ma 

għandu jkun fih xi data personali.  

Or. en 

 

Emenda  120 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 37a 

 Disponibbiltà u ħin tar-rispons għall-

interrogazzjoni 

 Il-komponenti kollha tal-interoperabbiltà 

għandhom jiġu żviluppati u ġestiti b'mod 

li jiżgura aċċess rapidu, bla xkiel, 

effiċjenti u kkontrollat, id-disponibbiltà 

sħiħa tagħhom kif stipulat fl-

Artikolu 53(1) u ħin ta' rispons konformi 

mal-ħtiġijiet operattivi tal-awtoritajiet tal-

Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  121 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-istandard tal-UMF għandu 

jintuża fl-iżvilupp tal-EES, tal-[ETIAS], 

tal-portal Ewropew tat-tfittxija, tas-CIR, 

tal-MID u, jekk xieraq, fl-iżvilupp mill-eu-

LISA jew minn kull korp ieħor tal-UE ta' 

mudelli ġodda ta' skambju ta' 

informazzjoni u ta' sistemi ta' 

informazzjoni fil-qasam tal-Ġustizzja u l-

Affarijiet Interni. 

2. L-istandard tal-UMF għandu 

jintuża fl-iżvilupp tal-EES, tal-[ETIAS], 

tal-ESP, tas-CIR, tal-MID fejn ikun 

fattibbli u, jekk xieraq, fl-iżvilupp mill-eu-

LISA jew minn kull aġenzija oħra tal-

Unjoni ta' mudelli ġodda ta' skambju ta' 

informazzjoni u ta' sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-

Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. 
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Or. en 

 

Emenda  122 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-implimentazzjoni tal-istandard 

tal-UFM jista' jiġi kkunsidrat fil-VIS, fis-

SIS u f'kull mudell ta' skambju 

transfruntier ta' informazzjoni u sistemi 

ta' informazzjoni eżistenti jew ġodda fil-

qasam tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet 

Interni, żviluppati mill-Istati Membri jew 

mill-pajjiżi assoċjati. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjoni m'għandhiex valur legali u għaldaqstant m'għandhiex tkun fil-korp ta' 

Regolament. Aktar huwa ssuġġerit li din titmexxa lejn premessa. 

 

Emenda  123 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Repożitorju ċentrali għar-rapportar 

u għall-istatistiki (CRRS) hu stabbilit 

għall-finijiet ta' għoti ta' appoġġ għall-

għanijiet tal-EES, tal-VIS, tal-[ETIAS] u 

tas-SIS u biex tiġi ġġenerata data statistika 

bejn is-sistemi u rapportar analitiku għall-

finijiet ta' politika, operazzjonali u ta' 

kwalità tad-data. 

1. Repożitorju ċentrali għar-rapportar 

u għall-istatistiki (CRRS) hu stabbilit 

għall-finijiet ta' għoti ta' appoġġ għall-

għanijiet tal-EES, tal-VIS, tal-[ETIAS] u 

tas-SIS u biex tiġi pprovduta data statistika 

bejn is-sistemi u rapportar analitiku għall-

finijiet ta' politika, operazzjonali u ta' 

kwalità tad-data.  

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-użu tat-terminu "ġġenerata" jista' jinftiehem ħażin bħala li qed jimplika li hemm xi tip ta' 

pproċessar ulterjuri. 

 

Emenda  124 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Europol tista' taċċessa data 

inkluża fis-CRRS għat-twettiq tal-kompiti 

tagħha msemmija fl-Artikolu 4 tar-

Regolament (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Emenda  125 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. L-Aġenzija Ewropea għall-

Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta tista' 

taċċessa data inkluża fis-CRRS għat-

twettiq tal-kompiti tagħha msemmija fl-

Artikolu 8 tar-Regolament 

(UE) 2016/1624. 

Or. en 

 

Emenda  126 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-eu-LISA għandha trendi d-data 

anonima u għandha tirreġistra t-tali data 

anonima fis-CRRS. Il-proċess biex trendi 

3. L-eu-LISA għandha trendi d-data 

anonima u għandha tirreġistra t-tali data 

anonima fis-CRRS. Il-proċess biex trendi 
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d-data anonima għandu jiġi awtomatizzat. d-data anonima għandu jiġi awtomatizzat. 

Ma għandu jingħata l-ebda aċċess dirett 

lill-persunal tal-eu-LISA għall-ebda data 

personali maħżuna fis-sistemi ta' 

informazzjoni tal-Unjoni jew fil-

komponenti tal-interoperabbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjoni rigward il-persunal tal-eu-LISA tinsab fil-premessa 47 kif propost mill-

Kummissjoni. Minħabba n-natura legalment mhux vinkolanti tal-premessi din jenħtieġ li tiġi 

inkluża f'Artikolu. 

 

Emenda  127 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Id-data li tinsab fis-CRRS ma għandhiex 

tippermetti l-identifikazzjoni ta' individwi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din il-parti qed tiżdied bħala salvagwardja importanti. 

 

Emenda  128 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) infrastruttura ċentrali, li tikkonsisti 

f'repożitorju tad-data li tippermetti li d-data 

tiġi anonimizzata; 

(a) infrastruttura ċentrali, li tikkonsisti 

f'repożitorju tad-data u mekkaniżmu li 

jippermetti li d-data li tkun se tiġi 

maħżuna f'dak ir-repożitorju tiġi 

anonimizzata; 

Or. en 
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Emenda  129 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha titqies 

bħala kontrollur tad-data f'konformità mal-

Artikolu 2(b) tar-Regolament Nru 45/2001 

b'rabta mal-ipproċessar ta' data personali 

fl-Unità Ċentrali tal-ETIAS; 

(a) l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha titqies 

bħala kontrollur tad-data f'konformità mal-

Artikolu 2(d) tar-Regolament (KE) Nru 

45/2001 b'rabta mal-ipproċessar ta' data 

personali fl-Unità Ċentrali tal-ETIAS; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Tikkoreġi żball. Fir-Regolament 45/2001, l-Artikolu 2(d) jiddefinixxi l-"kontrollur". 

 

Emenda  130 

Proposta għal regolament 

Artikolu 40 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Fir-rigward tal-immaniġġjar tas-

sigurtà tal-informazzjoni tal-komponenti 

tal-interoperabbiltà, l-eu-LISA għandha 

tiġi kkunsidrata bħala kontrollur tad-data 

f'konformità mar-Regolament (KE) 

Nru 45/2001. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mat-test tal-ETIAS. 

 

Emenda  131 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B'rabta mal-ipproċessar ta' data personali 

fis-CIR, l-eu-LISA għandha titqies bħala l-

proċessur tad-data f'konformitàa mal-

Artikolu 2(e) tar-Regolament (KE) Nru 

45/2001. 

B'rabta mal-ipproċessar ta' data personali 

fil-BMS kondiviż, fis-CIR u fl-MID, l-eu-

LISA għandha titqies bħala l-proċessur tad-

data f'konformità mal-Artikolu 2(e) tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żewġ komponenti tal-interoperabbiltà li hemm nieqsa li fihom iseħħ l-ipproċessar tad-data 

jeħtieġ li jiżdiedu. Ma hemm l-ebda bżonn li jiżdied l-ESP peress li fih ma jsir l-ebda 

pproċessar ta' data personali. 

 

Emenda  132 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kemm l-eu-LISA kif ukoll l-

awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 

jiżguraw is-sigurtà tal-ipproċessar ta' data 

personali li jseħħ skont l-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament. L-eu-LISA, [l-Unità 

Ċentrali tal-ETIAS] u l-awtoritajiet tal-

Istati Membri għandhom jikkooperaw dwar 

kompiti relatati mas-sigurtà. 

1. L-eu-LISA, l-awtoritajiet tal-Istati 

Membri u l-Europol għandhom jiżguraw 

is-sigurtà tal-ipproċessar ta' data personali 

li jseħħ skont dan ir-Regolament. L-eu-

LISA, [l-Unità Ċentrali tal-ETIAS], il-

Europol u l-awtoritajiet tal-Istati Membri 

għandhom jikkooperaw dwar kompiti 

relatati mas-sigurtà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Europol ukoll qed tipproċessa d-data u għaldaqstant jenħtieġ li tissemma f'dan l-Artikolu. 

Il-formulazzjoni "skont l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament" mhijiex ċara. 

 

Emenda  133 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) iċċaħħad lill-persuni mhux 

awtorizzati mill-aċċess għat-tagħmir u l-

installazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Artikolu 43 tal-EES. 

 

Emenda  134 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) timpedixxi l-użu ta' sistemi tal-

ipproċessar tad-data awtomatizzati minn 

persuni mhux awtorizzati li jużaw tagħmir 

għall-komunikazzjoni tad-data; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Artikolu 43 tal-EES. 

 

Emenda  135 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) tiżgura li, fil-każ ta' interruzzjoni, 

is-sistemi installati jkunu jistgħu 

jitreġġgħu lura għat-tħaddim normali; 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Artikolu 43 tal-EES. 

 

Emenda  136 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 3 – punt hb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (hb) tiggarantixxi l-affidabbiltà billi 

tiżgura li kwalunkwe difett fil-

funzjonament tal-komponenti tal-

interoperabbiltà jiġi rappurtat kif xieraq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Artikolu 43 tal-EES. 

 

Emenda  137 

Proposta għal regolament 

Artikolu 42 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmija 

fil-paragrafu 3 fir-rigward tas-sigurtà 

b'rabta mal-ipproċessar ta' data personali 

mill-awtoritajiet li jkollhom dritt li 

jaċċessaw kwalunkwe wieħed mill-

komponenti tal-interoperabbiltà. 

4. L-Istati Membri, il-Europol u l-

Unità Ċentrali tal-ETIAS għandhom 

jieħdu miżuri ekwivalenti għal dawk 

imsemmija fil-paragrafu 3 fir-rigward tas-

sigurtà b'rabta mal-ipproċessar ta' data 

personali mill-awtoritajiet li jkollhom dritt 

li jaċċessaw kwalunkwe wieħed mill-

komponenti tal-interoperabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  138 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kunfidenzjalità tad-data tas-SIS Kunfidenzjalità tad-data 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhuwiex ċar għala l-obbligi rigward il-kunfidenzjalità tad-data jenħtieġ li jkunu limitati 

għad-data tas-SIS. 

 

Emenda  139 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu japplika 

r-regoli tiegħu ta' segretezza professjonali 

jew dmirijiet ekwivalenti oħra tal-

kunfidenzjalità lill-persuni u lill-korpi 

kollha li jkunu meħtieġa jaħdmu bid-data 

tas-SIS aċessata permezz ta' kwalunkwe 

wieħed mill-komponenti tal-

interoperabbiltà f'konformità mad-dritt 

nazzjonali tiegħu. Dan l-obbligu għandu 

japplika wkoll wara li dawn il-persuni 

jħallu l-kariga jew l-impjieg jew wara t-

tmiem tal-attivitajiet ta' dawn il-korpi. 

1. Kull Stat Membru għandu japplika 

r-regoli tiegħu ta' segretezza professjonali 

jew dmirijiet ekwivalenti oħra tal-

kunfidenzjalità lill-persuni u lill-korpi 

kollha li jkunu meħtieġa jaħdmu bid-data 

aċċessata permezz ta' kwalunkwe wieħed 

mill-komponenti tal-interoperabbiltà 

f'konformità mad-dritt nazzjonali tiegħu. 

Dan l-obbligu għandu japplika wkoll wara 

li dawn il-persuni jħallu l-kariga jew l-

impjieg jew wara t-tmiem tal-attivitajiet ta' 

dawn il-korpi. 

Or. en 

 

Emenda  140 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 17 

tar-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali 

u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 

għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni, l-eu-LISA 

għandha tapplika regoli adatti ta' segretezza 

2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 17 

tar-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali 

u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli 

għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni, l-eu-LISA 

għandha tapplika regoli adatti ta' segretezza 
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professjonali jew dmirijiet ekwivalenti 

oħra tal-kunfidenzjalità ta' standards 

komparabbli għal dawk stabbiliti fil-

paragrafu 1 għall-persunal kollu tagħha li 

hu meħtieġ jaħdem bid-data tas-SIS. Dan l-

obbligu għandu japplika wkoll wara li 

dawk il-persuni jħallu l-kariga jew l-

impjieg tagħhom jew wara t-tmiem tal-

attivitajiet tagħhom. 

professjonali jew dmirijiet ekwivalenti 

oħra tal-kunfidenzjalità ta' standards 

komparabbli għal dawk stabbiliti fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għall-

persunal kollu tagħha li hu meħtieġ jaħdem 

bid-data. Dan l-obbligu għandu japplika 

wkoll wara li dawk il-persuni jħallu l-

kariga jew l-impjieg tagħhom jew wara t-

tmiem tal-attivitajiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  141 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Meta l-eu-LISA jew Stat Membru 

jikkooperaw ma' kuntratturi esterni fi 

kwalunkwe kompitu li għandu x'jaqsam 

mal-komponenti tal-interoperabbiltà, 

huma għandhom jissorveljaw mill-qrib l-

attivitajiet tal-kuntrattur biex jiżguraw il-

konformità mad-dispożizzjonijiet kollha 

ta' dan ir-Regolament, inklużi b'mod 

partikolari s-sigurtà, il-kunfidenzjalità u 

l-protezzjoni tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  142 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Mingħajr ħsara għan-notifika u 

għall-komunikazzjoni ta' ksur tad-data 

personali skont l-Artikolu 33 tar-

Regolament (UE) 2016/679, l-Artikolu 30 

tad-Direttiva (UE) 2016/680, jew it-tnejn, 

l-Istati Membri għandhom jagħtu notifika 

3. Mingħajr ħsara għan-notifika u 

għall-komunikazzjoni ta' ksur tad-data 

personali skont l-Artikolu 33 tar-

Regolament (UE) 2016/679, l-Artikolu 30 

tad-Direttiva (UE) 2016/680, jew it-tnejn, 

l-Istati Membri u l-Europol għandhom 
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lill-Kummissjoni, lill-eu-LISA u lill-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data dwar inċidenti marbuta mas-sigurtà. 

Fil-każ ta' inċident marbut mas-sigurtà fir-

rigward tal-infrastruttura ċentrali tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, l-eu-LISA 

għandha tagħti notifika lill-Kummissjoni u 

lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data. 

jagħtu notifika lill-Kummissjoni, lill-eu-

LISA u lill-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data dwar kwalunkwe 

inċident marbut mas-sigurtà mingħajr 

dewmien. Fil-każ ta' inċident marbut mas-

sigurtà fir-rigward tal-infrastruttura ċentrali 

tal-komponenti tal-interoperabbiltà, l-eu-

LISA għandha tagħti notifika lill-

Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew 

għall-Protezzjoni tad-Data. 

Or. en 

 

Emenda  143 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-informazzjoni dwar inċident 

marbut mas-sigurtà li jkollu jew jista' 

jkollu impatt fuq l-operat tal-komponenti 

tal-interoperabbiltà jew fuq id-

disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità 

tad-data għandha tingħata lill-Istat Membru 

u tiġi rrapportata f'konformità mal-pjan ta' 

ġestjoni tal-inċidenti li għandu jiġi 

pprovdut mill-eu-LISA. 

4. L-informazzjoni dwar inċident 

marbut mas-sigurtà li jkollu jew jista' 

jkollu impatt fuq l-operat tal-komponenti 

tal-interoperabbiltà jew fuq id-

disponibbiltà, l-integrità u l-kunfidenzjalità 

tad-data għandha tingħata lill-Istati 

Membri, lill-Unità Ċentrali tal-ETIAS 

fejn meħtieġ, u lill-Europol mingħajr 

dewmien u tiġi rrapportata f'konformità 

mal-pjan ta' ġestjoni tal-inċidenti li għandu 

jiġi pprovdut mill-eu-LISA. 

Or. en 

 

Emenda  144 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri kkonċernati u l-eu-

LISA għandhom jikkooperaw fil-każ ta' 

inċident marbut mas-sigurtà. Il-

Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-

5. L-Istati Membri kkonċernati, l-

Unità Ċentrali tal-ETIAS, il-Europol u l-

eu-LISA għandhom jikkooperaw fil-każ ta' 

inċident marbut mas-sigurtà. Il-
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ispeċifikazzjoni ta' din il-proċedura ta' 

kooperazzjoni permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 64(2). 

Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-

ispeċifikazzjoni ta' din il-proċedura ta' 

kooperazzjoni permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 64(2).  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa ssuġġerit li t-test jiġi allinjat mat-test tal-ETIAS. 

 

Emenda  145 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri u l-korpi rilevanti tal-UE 

għandhom jiżguraw li kull awtorità 

intitolata għall-aċċess tal-komponenti tal-

interoperabbiltà tieħu l-miżuri meħtieġa 

biex tissorvelja l-konformità tagħha ma' 

dan ir-Regolament u tikkoopera, fejn 

meħtieġ, mal-awtoritajiet superviżorji. 

L-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti tal-

Unjoni għandhom jiżguraw li kull awtorità 

intitolata għall-aċċess tal-komponenti tal-

interoperabbiltà tieħu l-miżuri meħtieġa 

biex tissorvelja l-konformità tagħha ma' 

dan ir-Regolament u tikkoopera mal-

awtoritajiet superviżorji. 

Or. en 

 

Emenda  146 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 45a 

 Penali 

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-

ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom 

jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 

jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
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penali previsti għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi. 

Or. en 

 

Emenda  147 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 45b 

 Responsabbiltà 

 1.  Mingħajr preġudizzju għad-dritt 

għal kumpens mill-kontrollur jew il-

proċessur, u r-responsabbiltà tagħhom 

skont ir-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 u 

(UE) 2016/679 u d-Direttiva 

(UE) 2016/680: 

 (a)  kwalunkwe persuna jew Stat 

Membru li jkunu sofrew danni materjali 

jew mhux materjali kkawżati minn 

operazzjoni ta' pproċessar illegali ta' data 

personali jew minn kwalunkwe att ieħor 

mhux kompatibbli ma' dan ir-Regolament 

minn Stat Membru għandhom ikunu 

intitolati li jirċievu kumpens minn dak l-

Istat Membru; 

 (b)  kwalunkwe persuna jew Stat 

Membru li jkunu sofrew dannu materjali 

jew mhux materjali b'riżultat ta' 

kwalunkwe att mill-eu-LISA mhux 

kompatibbli ma' dan ir-Regolament 

għandhom ikunu intitolati li jirċievu 

kumpens mingħand l-eu-LISA. L-eu-

LISA għandha tkun responsabbli wkoll 

għall-operazzjonijiet illegali ta' 

pproċessar ta' data personali f'konformità 

mar-rwol tagħha bħala proċessur jew, 

fejn applikabbli, bħala kontrollur. 

 L-Istat Membru kkonċernat jew l-eu-

LISA għandhom ikunu eżentati mir-

responsabbiltà tagħhom, kollha kemm hi 

jew parzjalment, jekk jagħtu prova li ma 
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jkunux responsabbli għall-avveniment li 

jkun wassal għad-dannu. 

 2. Jekk xi nuqqas min-naħa ta' Stat 

Membru milli jikkonforma mal-obbligi 

tiegħu skont dan ir-Regolament jikkawża 

dannu lill-komponenti tal-

interoperabbiltà, dak l-Istat Membru 

għandu jinżamm responsabbli għal dan 

id-dannu, dejjem jekk u sa fejn l-eu-LISA 

jew Stat Membru ieħor parteċipanti 

marbuta b'dan ir-Regolament ikunu 

naqsu milli jieħdu miżuri raġonevoli 

sabiex jipprevjenu li jseħħ dannu jew biex 

inaqqsu l-impatt tiegħu. 

 3. It-talbiet għal kumpens kontra Stat 

Membru għad-dannu msemmi fil-

paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu rregolati 

mid-dritt nazzjonali tal-Istat Membru 

konvenut. It-talbiet għal kumpens kontra 

l-kontrollur jew l-eu-LISA għad-dannu 

msemmi fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 

ikunu soġġetti għall-kundizzjonijiet 

previsti fit-Trattati. 

Or. en 

 

Emenda  148 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr ħsara għad-dritt għall-

informazzjoni msemmi fl-Artikoli 11 u 12 

tar-Regolament (KE) 45/2001 u fl-Artikoli 

13 u 14 tar-Regolament (UE) 2016/679, 

persuni li d-data tagħhom hi maħżuna fis-

servizz kondiviż ta' tqabbil bijometriku, fir-

repożitorju komuni ta' informazzjoni dwar 

l-identità jew fid-detettur ta' identitajiet 

multipli għandhom jiġu informati mill-

awtorità li tiġbor id-data tagħhom, fil-ħin 

li fih tinġabar id-data tagħhom, dwar l-

ipproċessar ta' data personali għall-

finijiet ta' dan ir-Regolament, inkluż dwar 

1. L-awtoritajiet li jkunu qed jiġbru 

d-data tal-persuni li d-data tagħhom hi 

maħżuna fis-servizz kondiviż ta' tqabbil 

bijometriku, fir-repożitorju komuni ta' 

informazzjoni dwar l-identità jew fid-

detettur ta' identitajiet multipli għandhom 

jipprovdulhom l-informazzjoni rikjesta 

skont l-Artikoli 11 u 12 tar-Regolament 

(KE)  45/2001 u l-Artikoli 12, 13 u 14 tar-

Regolament (UE) 2016/679 bil-mod 

mitlub minn dawk id-dispożizzjonijiet. L-

awtorità għandha tipprovdi l-

informazzjoni fil-ħin li tinġabar id-data 
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l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-

kontrolluri tad-data rispettivi, u dwar il-

proċeduri għall-eżerċizzju tad-drittijiet 

tagħhom ta' aċċess, ta' rettifika u għal 

tħassir, kif ukoll dwar id-dettalji ta' 

kuntatt tal-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data u tal-awtorità ta' 

sorveljanza nazzjonali tal-Istat Membru 

responsabbli għall-ġbir tad-data. 

ta' dawk il-persuni. 

Or. en 

 

Emenda  149 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex jeżerċitaw id-drittijiet 

tagħhom skont l-Artikoli 13, 14, 15 u 16 

tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-

Artikoli 15, 16, 17 u 18 tar-Regolament 

(UE) Nru 2016/679, kull persuna għandu 

jkollha d-dritt li tindirizza hi stess lill-Istat 

Membru responsabbli għall-verifika 

manwali ta' identitajiet differenti jew ta' 

kwalunwke Stat Membru, li għandu 

jeżamina din it-talba u jwieġeb għaliha. 

1. Biex jeżerċitaw id-drittijiet 

tagħhom skont l-Artikoli 13, 14, 15 u 16 

tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-

Artikoli 15, 16, 17 u 18 tar-Regolament 

(UE) Nru 2016/679 fir-rigward tal-

ipproċessar tad-data personali fis-CIR, il-

BMS kondiviż u l-MID, kull persuna 

għandu jkollha d-dritt li tindirizza hi stess 

lill-Istat Membru responsabbli għall-

verifika manwali ta' identitajiet differenti 

jew lil kwalunkwe Stat Membru ieħor, li 

għandu jeżamina din it-talba u jwieġeb 

għaliha. 

Or. en 

 

Emenda  150 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istat Membru responsabbli għall-

verifika manwali ta' identitajiet differenti 

kif imsemmi fl-Artikolu 29 jew l-Istat 

2. L-Istat Membru responsabbli għall-

verifika manwali ta' identitajiet differenti 

kif imsemmi fl-Artikolu 29 jew l-Istat 
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Membru li lilu tkun saret it-talba għandu 

jwieġeb għal dawn it-talbiet fi żmien 45 

jum minn meta jirċievi t-talba. 

Membru li lilu tkun saret it-talba għandu 

jwieġeb għal dawn it-talbiet mill-aktar fis 

possibbli, u mhux aktar tard minn 45 jum 

minn meta jirċievi t-talba. 

Or. en 

 

Emenda  151 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Jekk talba għal korrezzjoni jew għal 

tħassir ta' data personali ssir lil Stat 

Membru li mhuwiex l-Istat Membru 

responsabbli, l-Istat Membru li lilu ssir it-

talba għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet 

tal-Istat Membru responsabbl fi żmien 

sebat ijiem u l-Istat Membru responsabbli 

għandu jivverifika l-preċiżjoni tad-data u l-

legalità tal-ipproċessar tad-data fi żmien 30 

jum mit-tali kuntatt. 

3. Jekk talba għal aċċess, korrezzjoni 

jew tħassir ta' data personali ssir lil Stat 

Membru li mhuwiex l-Istat Membru 

responsabbli, l-Istat Membru li lilu ssir it-

talba għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet 

tal-Istat Membru responsabbli fi żmien 

sebat ijiem u l-Istat Membru responsabbli 

għandu jivverifika l-preċiżjoni tad-data u l-

legalità tal-ipproċessar tad-data mill-aktar 

fis possibbli, u mhux aktar tard minn 30 

jum mit-tali kuntatt. 

Or. en 

 

Emenda  152 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta, wara eżaminazzjoni, jinstab 

li d-data maħżuna fid-detettur ta' 

identitajiet multipli (MID) ma tkunx 

fattwalment preċiża jew tkun ġiet 

irreġistrata b'mod illegali, l-Istat Membru 

responsabbli jew, fejn applikabbli, l-Istat 

Membru li lilu tkun saret it-talba għandu 

jikkoreġi jew iħassar dik id-data. 

4. Meta, wara eżaminazzjoni, jinstab 

li d-data maħżuna fis-CIR, fil-BMS 

kondiviż u fl-MID ma tkunx fattwalment 

preċiża jew tkun ġiet irreġistrata b'mod 

illegali, l-Istat Membru responsabbli jew, 

fejn applikabbli, l-Istat Membru li lilu tkun 

saret it-talba għandu jikkoreġi jew iħassar 

dik id-data immedjatament. 

Or. en 



 

PE622.263v03-00 74/96 PR\1159909MT.docx 

MT 

 

Emenda  153 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Meta d-data fl-MID tiġi emendata 

mill-Istat Membru responsabbli matul il-

perjodu ta' validità tagħha, l-Istat Membru 

responsabbli għandu jwettaq l-ipproċessar 

stabbilit fl-Artikolu 27 u, fejn rilevanti, fl-

Artikolu 29 biex jiddetermina jekk id-data 

emendata għandhiex tiġi llinkjata. Meta l-

ipproċessar ma jirrapporta ebda hit, l-Istat 

Membru responsabbli jew, fejn 

applikabbli, l-Istat Membru li lilu tkun 

saret it-talba għandu jħassar id-data mill-

fajl ta' konferma tal-identità. Meta l-

ipproċessar awtomatizzat jirrapporta hit 

waħda jew aktar, l-Istat Membru 

responsabbli għandu joħloq jew jaġġorna l-

link rilevanti f'konformità mad-

dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-

Regolament. 

5. Meta d-data fis-CIR, fil-BMS 

kondiviż jew fl-MID tiġi emendata mill-

Istat Membru responsabbli matul il-perjodu 

ta' validità tagħha, l-Istat Membru 

responsabbli għandu jwettaq l-ipproċessar 

stabbilit fl-Artikolu 27 u, fejn rilevanti, fl-

Artikolu 29 biex jiddetermina jekk id-data 

emendata għandhiex tiġi llinkjata. Meta l-

ipproċessar ma jirrapporta ebda hit, l-Istat 

Membru responsabbli jew, fejn 

applikabbli, l-Istat Membru li lilu tkun 

saret it-talba għandu jħassar id-data mill-

fajl ta' konferma tal-identità. Meta l-

ipproċessar awtomatizzat jirrapporta hit 

waħda jew aktar, l-Istat Membru 

responsabbli għandu joħloq jew jaġġorna l-

link rilevanti f'konformità mad-

dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  154 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta l-Istat Membru responsabbli 

jew, fejn applikabbli, l-Istat Membru li lilu 

tkun saret it-talba ma jaqbilx li d-data 

maħżuna fl-MID mhijiex fattwalment 

preċiża jew tkun ġiet reġistrata b'mod 

illegali, dak l-Istat Membru għandu jadotta 

deċiżjoni amministrattiva fejn mingħajr 

dewmien jispjega bil-miktub lill-persuna 

kkonċernata r-raġuni għaliex mhux lest li 

6. Meta l-Istat Membru responsabbli 

jew, fejn applikabbli, l-Istat Membru li lilu 

tkun saret it-talba ma jaqbilx li d-data 

maħżuna fis-CIR, fil-BMS kondiviż jew fl-

MID mhijiex fattwalment preċiża jew tkun 

ġiet reġistrata b'mod illegali, dak l-Istat 

Membru għandu jadotta deċiżjoni 

amministrattiva fejn mingħajr dewmien 

jispjega bil-miktub lill-persuna 
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jikkoreġi jew iħassar id-data relatata 

magħha. 

kkonċernata r-raġuni għaliex mhux lest li 

jikkoreġi jew iħassar id-data relatata 

magħha. 

Or. en 

 

Emenda  155 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Din id-deċiżjoni għandha tipprovdi 

wkoll lill-persuna kkonċernata bl-

informazzjoni li tispjega l-possibbiltà li 

tikkontesta d-deċiżjoni li ttieħdet fir-

rigward tat-talba msemmija fil-paragrafu 3 

u fejn rilevanti, informazzjoni dwar kif 

għandha tinġieb azzjoni jew isir ilment 

quddiem l-awtoritajiet kompetenti jew il-

qrati u kull assistenza, inkluża dik mill-

awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali 

kompetenti. 

7. Din id-deċiżjoni għandha tipprovdi 

wkoll lill-persuna kkonċernata bl-

informazzjoni li tispjega l-possibbiltà li 

tikkontesta d-deċiżjoni li ttieħdet fir-

rigward tat-talba msemmija fil-paragrafu 3 

u informazzjoni dwar kif għandha tinġieb 

azzjoni jew isir ilment quddiem l-

awtoritajiet kompetenti jew il-qrati, u 

kwalunkwe assistenza, inkluża dik mill-

awtoritajiet superviżorji nazzjonali 

kompetenti flimkien mad-dettalji ta' 

kuntatt tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  156 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Data personali maħżuna f'komponenti tal-

interoperabbiltà jew aċċessibbli minn dawn 

ma għandha tiġi ttrasferita jew titqiegħed 

għad-dispożizzjoni ta' ebda pajjiż terz, 

ebda organizzazzjoni internazzjonali jew 

parti privata, bl-eċċezzjoni ta' 

trasferimenti lill-Interpol għall-fini ta' 

twettiq tal-ipproċessar awtomatizzat 

imsemmi fl-[Artikolu 18(2)(b) u (m) tar-

Regolament dwar l-ETIAS] jew għall-

Mingħajr preġudizzju għall-[Artikolu 55 

tar-Regolament ETIAS], l-Artikolu 44 tar-

Regolament (UE) 2017/2226, l-

Artikolu 31 tar-Regolament (KE) 

Nru 676/2008 u t-tfittxijiet fil-bażijiet tad-

data tal-Interpol permezz tal-ESP 

f'konformità mal-Artikolu 9(5) ta' dan ir-

Regolament, data personali maħżuna fil-

komponenti tal-interoperabbiltà jew 

aċċessata minnhom m'għandhiex tiġi 
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finijiet tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament 

(UE) 2016/399. It-tali trasferimenti ta' 

data lill-Interpol għandhom ikunu 

konformi mad-dispożizzjonijiet tal-

Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 

45/2001 u mal-Kapitolu V tar-Regolament 

(UE) 2016/679. 

ttrasferita jew titqiegħed għad-

dispożizzjoni ta' xi pajjiż terz, 

organizzazzjoni internazzjonali jew parti 

privata. It-trasferimenti ta' data personali 

lill-Interpol għandhom ikunu konformi 

mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 u mal-

Kapitolu V tar-Regolament (UE) 2016/679. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li ssir referenza għad-dispożizzjonijiet li jipprevedu t-trasferimenti tad-data mis-

sistemi rispettivi tal-IT. Barra minn hekk, jenħtieġ li ssir referenza għall-unika dispożizzjoni 

ġdida dwar it-trasferimenti li tinsab f'dan ir-Regolament, jiġifieri t-tiftix ta' data tal-Interpol 

permezz tal-ESP. Il-bażi ġuridika għall-ipproċessar awtomatizzat għall-finijiet ta' 

valutazzjoni ta' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tal-ivvjaġġar hija prevista fir-Regolament 

ETIAS u jenħtieġ li tiġi mħassra minn hawnhekk. 

 

Emenda  157 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Kull Stat Membru għandu jiżgura 

li l-awtorità superviżorja msemmija fl-

Artikolu 51(1) tar-Regolament 

(UE) 2016/679 tissorvelja b'mod 

indipendenti l-legalità tal-ipproċessar ta' 

data personali skont dan ir-Regolament 

mill-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en 

 

Emenda  158 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu -1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1a. Kull Stat Membru għandu jiżgura 

li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-
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dispożizzjonijiet amministrattivi 

nazzjonali adottati skont id-Direttiva 

(UE) 2016/680 ikunu applikabbli wkoll 

għall-aċċess għall-komponenti tal-

interoperabbiltà mill-awtoritajiet tal-

pulizija u l-awtoritajiet maħtura, inkluż 

b'rabta mad-drittijiet tal-persuni li d-data 

tagħhom tiġi aċċessata b'dan il-mod. 

Or. en 

 

Emenda  159 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu -1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1b. L-awtorità superviżorja msemmija 

fl-Artikolu 41(1) tad-Direttiva 

(UE) 2016/680 għandha tissorvelja l-

legalità tal-aċċess għad-data personali 

mill-awtoritajiet tal-pulizija u l-

awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri. L-

Artikolu 49(2) u (2a) ta' dan ir-

Regolament għandu japplika skont dan. 

Or. en 

 

Emenda  160 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità ta' sorveljanza jew l-

awtoritajiet maħtura skont l-Artikolu 49 

tar-Regolament (UE) 2016/679 għandhom 

jiżguraw li jsir awditjar tal-operazzjonijiet 

tal-ipproċessar tad-data mill-awtoritajiet 

nazzjonali responsabbli skont l-istandards 

internazzjonali tal-awditjar rilevanti tal-

anqas kull erba' snin. 

1. L-awtorità superviżorja jew l-

awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 51(1) 

tar-Regolament (UE) 2016/679 għandhom 

jiżguraw li jsir awditjar tal-operazzjonijiet 

tal-ipproċessar tad-data mill-awtoritajiet 

nazzjonali responsabbli skont l-istandards 

internazzjonali tal-awditjar rilevanti tal-

anqas kull erba' snin. Ir-riżultati tal-

awditjar jistgħu jitqiesu fl-evalwazzjonijiet 
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li jsiru fil-qafas tal-mekkaniżmu stabbilit 

mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1053/20131a. L-awtoritajiet 

superviżorji msemmija fl-Artikolu 51(1) 

tar-Regolament (UE) 2016/679 għandhom 

jippubblikaw kull sena l-għadd ta' talbiet 

għal rettifika, ikkompletar jew tħassir, jew 

restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data, l-

azzjoni meħuda wara u l-għadd ta' 

rettifiki, ikkompletar, tħassir u 

restrizzjonijiet tal-ipproċessar magħmula 

b'rispons għat-talbiet mill-persuni 

kkonċernati. 

 __________________ 

 1a Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1053/2013tas-7 ta' Ottubru 2013 li 

jistabbilixxi mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 

u monitoraġġ biex jivverifika l-

applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen u li 

jħassar id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv 

tas-16 ta' Settembru 1998 li stabbilixxiet 

Kumitat Permanenti għall-evalwazzjoni u 

l-implimentazzjoni ta' Schengen (ĠU 

L 295, 6.11.2013, p. 27). 

Or. en 

 

Emenda  161 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awtorità superviżorja tagħhom 

ikollha biżżejjed riżorsi biex twettaq il-

kompiti mogħtija lilha skont dan ir-

Regolament. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awtorità superviżorja tagħhom 

ikollha biżżejjed riżorsi biex twettaq il-

kompiti mogħtija lilha skont dan ir-

Regolament u li jkollha aċċess għal pariri 

minn persuni li jkollhom biżżejjed 

għarfien tad-data bijometrika. 

Or. en 

 



 

PR\1159909MT.docx 79/96 PE622.263v03-00 

 MT 

Emenda  162 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu kwalunkwe informazzjoni 

mitluba minn awtorità superviżorja 

msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-

Regolament (UE) 2016/679 u għandhom 

b'mod partikolari jipprovdulha 

informazzjoni dwar l-attivitajiet imwettqa 

f'konformità mar-responsabbiltajiet 

tagħhom kif stabbiliti f'dan ir-

Regolament. L-Istati Membri għandhom 

jagħtu lill-awtoritajiet superviżorji 

msemmija fl-Artikolu 51(1) tar-

Regolament (UE) 2016/679 aċċess għal-

logs tagħhom u jippermettulhom aċċess 

f'kull ħin għall-bini kollu tagħhom li 

jintuża għal finijiet ta' interoperabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  163 

Proposta għal regolament 

Artikolu 50 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data għandu jkun responsabbli għall-

monitoraġġ tal-attivitajiet ta' pproċessar 

ta' data personali tal-eu-LISA, il-Europol 

u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta taħt dan ir-

Regolament u għall-iżgurar li dawn l-

attivitajiet jitwettqu f'konformità mar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 u ma' dan 

ir-Regolament. 

Or. en 
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Emenda  164 

Proposta għal regolament 

Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-eu-LISA għandha tipprovdi l-

informazzjoni mitluba mill-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, 

tagħtih jew tagħtiha aċċess għad-

dokumenti kollha u għal-logs tagħha 

msemmija fl-Artikoli 10, 16, 24 u 36 u 

tippermettilu jew tippermettilha aċċess 

għall-bini kollu tagħha f'kull ħin. 

Or. en 

 

Emenda  165 

Proposta għal regolament 

Artikolu 51 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data għandu jaġixxi 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 

ta' sorveljanza nazzjonali fir-rigward ta' 

kwistjonijiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu l-

involviment nazzjonali, b'mod partikolari 

jekk il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data jew awtorità ta' 

sorveljanza nazzjonali jsibu diskrepanzi 

kbar bejn prattiki tal-Istati Membri jew 

isibu trasferimenti potenzjalment illegali 

fl-użu tal-kanali ta' komunikazzjoni tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, jew fil-

kuntest ta' mistoqsijiet imqajma minn xi 

awtorità ta' sorveljanza nazzjonali waħda 

jew aktar dwar l-implimentazzjoni u l-

interpretazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

1. L-awtoritajiet superviżorji u l-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data għandhom, filwaqt li kull wieħed 

minnhom jaġixxi fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi 

tiegħu, jikkooperaw b'mod attiv fil-qafas 

tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom u 

jiżguraw superviżjoni koordinata tal-użu 

tal-komponenti tal-interoperabbiltà u l-

applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet oħra ta' 

dan ir-Regolament. 

Or. en 
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Emenda  166 

Proposta għal regolament 

Artikolu 51 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-każijiet imsemmija fil-

paragrafu 1, is-superviżjoni koordinata 

għandha tiġi żgurata f'konformità mal-

Artikolu 62 tar-Regolament (UE) 

XXXX/2018 [ir-Regolament 45/2001 

rivedut]. 

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet 

superviżorji għandhom jiskambjaw 

informazzjoni rilevanti, jgħinu lil xulxin 

fit-twettiq ta' awditi u spezzjonijiet, 

jeżaminaw kwalunkwe diffikultà rigward 

l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament, jivvalutaw problemi 

fl-eżerċizzju ta' superviżjoni indipendenti 

jew fl-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 

tad-data, ifasslu proposti armonizzati għal 

soluzzjonijiet konġunti għal kwalunkwe 

problema u jippromwovu 

sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet għall-

protezzjoni tad-data, kif meħtieġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu huwa l-uniku każ fil-proposta fejn il-Kummissjoni tirreferi għall-proposta 

għal reviżjoni tar-Regolament 45/2001, filwaqt li fil-bqija tar-Regolament tirreferi għar-

Regolament fis-seħħ. Peress li r-Regolament il-ġdid għadu ma ġiex adottat, jidher aktar 

xieraq li d-dispożizzjoni tibqa' tinżamm bħal fis-sistemi tal-IT. 

 

Emenda  167 

Proposta għal regolament 

Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-

awtoritajiet superviżorji u l-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

għandhom jiltaqgħu mill-inqas darbtejn 

fis-sena fil-qafas tal-Bord Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data stabbilit mir-

Regolament (UE) 2016/679 ("il-Bord 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data"). L-

ispejjeż ta' dawk il-laqgħat għandhom 
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jinġarrbu minn dak il-Bord, li għandu 

wkoll jorganizzahom. Ir-regoli ta' 

proċedura għandhom jiġu adottati fl-

ewwel laqgħa. Għandhom jiġu żviluppati 

metodi ta' ħidma ulterjuri b'mod konġunt 

skont il-ħtieġa. 

Or. en 

 

Emenda  168 

Proposta għal regolament 

Artikolu 51 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data għandu jibgħat rapport konġunt 

tal-attivitajiet lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Europol, 

lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta u lill-eu-LISA 

sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament u kull sentejn minn hemm 'il 

quddiem. Dan ir-rapport għandu jinkludi 

kapitolu dwar kull Stat Membru mħejji 

mill-awtorità superviżorja ta' dak l-Istat 

Membru. 

Or. en 

 

Emenda  169 

Proposta għal regolament 

Artikolu 52 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-komponenti tal-interoperabbiltà 

għandhom ikunu ospitati mill-eu-LISA fis-

siti tekniċi tagħha u għandhom jipprovdu l-

funzjonalitajiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament f'konformità mal-

kundizzjonijiet tas-sigurtà, tad-

disponibbiltà, tal-kwalità u tal-veloċità 

2. Il-komponenti tal-interoperabbiltà 

għandhom ikunu ospitati mill-eu-LISA fis-

siti tekniċi tagħha u għandhom jipprovdu l-

funzjonalitajiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament f'konformità mal-

kundizzjonijiet tas-sigurtà, tad-

disponibbiltà, tal-kwalità u tal-veloċità 
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msemmija fl-Artikolu 53(1). msemmija fl-Artikolu 37, l-Artikolu 37a u 

l-Artikolu 53(1). 

Or. en 

 

Emenda  170 

Proposta għal regolament 

Artikolu 52 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-eu-LISA għandha tkun responsabbli 

għall-iżvilupp tal-komponenti tal-

interoperabbiltà, għal kull adattament 

meħtieġ għall-istabbiliment tal-

interoperabbiltà bejn is-sistemi ċentrali tal-

EES, tal-VIS, tal-[ETIAS], tas-SIS u tal-

Eurodac, u tas-[sistema ECRIS-TCN], u l-

portal Ewropew tat-tfittxija, is-servizz 

kondiviż ta' tqabbil bijometriku, ir-

repożitorju ta' identitajiet komuni u d-

detettur ta' identitajiet multipli. 

L-eu-LISA għandha tkun responsabbli 

għad-disinn u għall-iżvilupp tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, għal kull 

adattament meħtieġ għall-istabbiliment tal-

interoperabbiltà bejn is-sistemi ċentrali tal-

EES, tal-VIS, tal-[ETIAS], tas-SIS u tal-

Eurodac, u tal-[ECRIS-TCN], u l-ESP, il-

BMS kondiviż, is-CIR, l-MID u s-CRRS. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Żieda meħtieġa minħabba l-Artikolu 39(2). 

 

Emenda  171 

Proposta għal regolament 

Artikolu 52 – paragrafu 3 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-iżvilupp għandu jikkonsisti fl-

elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fl-ittestjar u fil-

koordinazzjoni ġenerali tal-proġett. 

L-iżvilupp għandu jikkonsisti fl-

elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi, fl-ittestjar u fl-

immaniġġjar u l-koordinazzjoni ġenerali 

tal-proġett. 

Or. en 
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Emenda  172 

Proposta għal regolament 

Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara l-bidu tal-operat ta' kull komponent 

tal-interoperabbiltà, l-eu-LISA għandha 

tkun responsabbli għall-ġestjoni teknika 

tal-infrastruttura ċentrali u għall-interfaċċi 

uniformi nazzjonali. F'kooperazzjoni mal-

Istati Membri, din għandha tiżgura f'kull 

ħin l-aħjar teknoloġija disponibbli, soġġetta 

għal analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-

benefiċċji. L-eu-LISA għandha tkun 

responsabbli wkoll għall-ġestjoni teknika 

tal-infrastruttura ta' komunikazzjoni 

msemmija fl-Artikoli 6, 12, 17, 25 u 39. 

Wara l-bidu tal-operat ta' kull komponent 

tal-interoperabbiltà, l-eu-LISA għandha 

tkun responsabbli għall-ġestjoni teknika u 

tas-sigurtà tal-infrastruttura ċentrali tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, inklużi l-

manutenzjoni u l-evoluzzjonijiet 

teknoloġiċi. F'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri, din għandha tiżgura li f'kull ħin 

tintuża l-aħjar teknoloġija disponibbli, 

soġġetta għal analiżi tal-ispejjeż imqabbla 

mal-benefiċċji. L-eu-LISA għandha tkun 

responsabbli wkoll għall-ġestjoni teknika u 

tas-sigurtà tal-infrastruttura ta' 

komunikazzjoni msemmija fl-Artikoli 6, 

12, 17, 25 u 39. 

Or. en 

 

Emenda  173 

Proposta għal regolament 

Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-ġestjoni teknika tal-komponenti tal-

interoperabbiltà għandha tikkonsisti fil-

kompiti kollha neċessarji biex il-

komponenti tal-interoperabbiltà 

jiffunzjonaw 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-

ġimgħa skont dan ir-Regolament, b'mod 

partikolari x-xogħol ta' manutenzjoni u l-

iżviluppi tekniċi neċessarji biex ikun żgurat 

li l-komponenti jiffunzjonaw f'livell 

sodisfaċenti ta' kwalità teknika, b'mod 

partikulari fir-rigward tal-ħin tar-rispons 

għall-interrogazzjoni tal-infrastrutturi 

ċentrali skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. 

Il-ġestjoni teknika tal-komponenti tal-

interoperabbiltà tikkonsisti fil-kompiti 

kollha neċessarji biex il-komponenti tal-

interoperabbiltà jiffunzjonaw 24 siegħa 

kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa skont dan ir-

Regolament, b'mod partikolari x-xogħol ta' 

manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi 

neċessarji biex ikun żgurat li l-komponenti 

jiffunzjonaw f'livell sodisfaċenti ta' kwalità 

teknika, b'mod partikulari fir-rigward tal-

ħin tar-rispons għall-interrogazzjoni tal-

infrastrutturi ċentrali skont l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi. 
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Or. en 

 

Emenda  174 

Proposta għal regolament 

Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-ġestjoni tas-sigurtà tal-interoperabbiltà 

għandha tikkonsisti fil-kompiti kollha 

meħtieġa biex jiġu żgurati l-integrità, il-

kunfidenzjalità u d-disponibbiltà tal-

komponenti tal-interoperabbiltà kollha 

skont dan ir-Regolament, b'mod 

partikolari l-miżuri preventivi biex jiġu 

evitati kemm l-inċidenti fiżiċi u kemm 

dawk tas-sigurtà tal-IT u l-azzjonijiet 

meħtieġa biex issir reazzjoni għalihom u 

jsir irkupru minnhom jekk ma jkunux 

jistgħu jiġu evitati. 

Or. en 

 

Emenda  175 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 54a 

 Responsabbiltajiet tal-Europol 

 1.  Il-Europol għandha tiżgura l-

ipproċessar tat-tfittxijiet mill-ESP u l-

BMS kondiviż fid-data tal-Europol u 

għandha tadatta kif xieraq l-interfaċċa 

tas-sistemi ta' tfittxija tal-Europol 

(QUEST) tagħha għal data b'livell bażiku 

ta' protezzjoni (BPL). 

 2.  Il-Europol għandha tkun 

responsabbli għall-ġestjoni tal-persunal 

debitament awtorizzat tagħha, u għall-

arranġamenti għal dan il-persunal biex 
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juża u jaċċessa rispettivament l-ESP u s-

CIR f'konformità ma' dan ir-Regolament, 

u għall-ħolqien u l-aġġornament regolari 

ta' lista tal-membri tal-persunal u tal-

profili tagħhom. 

 3.  Kwalunkwe pproċessar tad-data 

mill-Europol skont dan ir-Regolament 

għandu jkun soġġett għar-Regolament 

(UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Emenda  176 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55a – paragrafu 1  

Ir-Regolament (UE) Nru 2016/399 

Artikolu 8 – paragrafu 4a – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-gwardja tal-fruntiera fit-tieni linja 

għandu jikkonsulta d-detettur ta' identitajiet 

multipli flimkien mar-repożitorju komuni 

ta' informazzjoni dwar l-identità msemmija 

fl-[Artikolu 4(35) tar-Regolament 

2018/XX dwar l-interoperabbiltà] jew is-

Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen jew 

it-tnejn li huma biex jivvaluta d-differenzi 

fl-identitajiet illinkjati u għandu jagħmel 

kwalunkwe verifika addizzjonali meħtieġa 

biex jieħu deċiżjoni dwar l-istatus u l-kulur 

tal-link kif ukoll biex jieħu deċiżjoni dwar 

id-dħul jew ir-rifjut ta' dħul tal-persuna 

kkonċernata. 

Il-gwardja tal-fruntiera għandu jikkonsulta 

d-detettur ta' identitajiet multipli flimkien 

mar-repożitorju komuni ta' informazzjoni 

dwar l-identità msemmija fl-[Artikolu 

4(35) tar-Regolament 2018/XX dwar l-

interoperabbiltà] jew is-Sistema ta' 

Informazzjoni ta' Schengen jew it-tnejn li 

huma biex jivvaluta d-differenzi fl-

identitajiet illinkjati u għandu jagħmel 

kwalunkwe verifika addizzjonali meħtieġa 

biex jieħu deċiżjoni dwar l-istatus u l-kulur 

tal-link kif ukoll biex jieħu deċiżjoni dwar 

id-dħul jew ir-rifjut ta' dħul tal-persuna 

kkonċernata. 

Or. en 

 

Emenda  177 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55b – paragrafu 1 – punt 14 

Ir-Regolament (UE) Nru 2017/2226 

Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"2. L-aċċess għall-EES bħala għodda biex 

jiġu identifikati persuna suspettata, awtur 

jew vittma suspettata mhux magħrufa ta' 

reat terroristiku jew ta' kull reat kriminali 

serju ieħor għandu jkun permess biss meta 

tfittxija fis-CIR tkun tnediet f'konformità 

mal-[Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX 

dwar l-interoperabbiltà] u jkunu ssodisfati 

l-kundizzjonijiet kollha elenkati fil-

paragrafu 1 u fil-paragrafu 1a. 

"2. L-aċċess għall-EES bħala għodda biex 

jiġu identifikati persuna suspettata, awtur 

jew vittma suspettata mhux magħrufa ta' 

reat terroristiku jew reat kriminali serju 

ieħor għandu jkun permess biss meta 

tfittxija fis-CIR tkun tnediet f'konformità 

mal-[Artikolu 22 tar-Regolament 2018/XX 

dwar l-interoperabbiltà] u jkunu ssodisfati 

l-kundizzjonijiet kollha elenkati fil-

paragrafu 1 u fil-paragrafu 1a ta' dan l-

Artikolu. 

Or. en 

 

Emenda  178 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55d – paragrafu 1 – punt 1 – parti intraduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 

ġej: 

(1) Fl-Artikolu 2, jiżdied il-paragrafu li 

ġej: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 2 jelenka l-finijiet tal-VIS waqt li l-Artikolu 1 jittratta suġġett u l-kamp ta' 

applikazzjoni. 

 

Emenda  179 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55d – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 767/2008 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Billi taħżen data tal-identità, tad-

dokumenti tal-ivvjaġġar u data bijometrika 

fir-repożitorju komuni ta' informazzjoni 

2. Billi taħżen data tal-identità, data 

tad-dokument tal-ivvjaġġar u data 

bijometrika fir-repożitorju komuni ta' 
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dwar l-identità (CIR) stabbilit bl-[Artikolu 

17 tar-Regolament 2018/XX dwar l-

interoperabbiltà], il-VIS tikkontribwixxi 

għall-iffaċilitar u għall-assistenza fl-

identifikazzjoni korretta tal-persuni 

rreġistrati fil-VIS bil-kundizzjonijiet u 

għall-għanijiet finali stabbiliti fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. 

informazzjoni dwar l-identità (CIR) 

stabbilit bl-[Artikolu 17 tar-Regolament 

2018/XX dwar l-interoperabbiltà], il-VIS 

tikkontribwixxi għall-iffaċilitar u għall-

assistenza fl-identifikazzjoni korretta tal-

persuni rreġistrati fil-VIS bil-

kundizzjonijiet u unikament għall-fini ta' 

identifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 20 

ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  180 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) in-nazzjonalità, is-sess u s-sena tat-

twelid tal-persuna; 

(b) in-nazzjonalità, is-sess u s-sena tat-

twelid tal-persuna; L-użu ta' din id-data 

m'għandux jippermetti l-identifikazzjoni 

ta' persuna; 

Or. en 

 

Emenda  181 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) in-nazzjonalità, is-sess u s-sena tat-

twelid tal-persuna; 

(a) in-nazzjonalità, is-sess u s-sena tat-

twelid tal-persuna; L-użu ta' din id-data 

m'għandux jippermetti l-identifikazzjoni 

ta' persuna; 

Or. en 
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Emenda  182 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 - paragrafu 3 - punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) l-għadd ta' links bejn id-diversi 

sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda  183 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 3 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) il-perjodu ta' żmien li matulu link 

safra damet fis-sistema; 

Or. en 

 

Emenda  184 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 3 – punt dc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (dc) il-perjodu ta' żmien li matulu link 

ħamra damet fis-sistema. 

Or. en 

 

Emenda  185 

Proposta għal regolament 

Artikolu 59 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal perjodu ta' sena wara n- 1. Għal perjodu ta' sena wara n-
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notifika mill-eu-LISA tat-tlestija tat-test 

imsemmi fl-Artikolu 62(1)(b) rigward id-

detettur ta' identitajiet multipli (MID) u 

qabel ma jibda jopera l-MID, l-Unità 

Ċentrali tal-ETIAS kif imsemmija fl-

[Artikolu 33(a) tar-Regolament (UE) 

2016/1624] għandha tkun responsabbli 

għat-twettiq ta' detezzjoni ta' identitajiet 

multipli bejn id-data maħżuna fil-VIS, fil-

Eurodac u fis-SIS. Id-detezzjonijiet ta' 

identitajiet multipli għandhom jitwettqu 

billi tintuża biss data bijometrika 

f'konformità mal-Artikolu 27(2) ta' dan ir-

Regolament. 

notifika mill-eu-LISA tat-tlestija tat-test 

imsemmi fl-Artikolu 62(1)(b) rigward l-

MID u qabel ma jibda jopera l-MID, l-

Unità Ċentrali tal-ETIAS kif imsemmija fl-

[Artikolu 33(a) tar-Regolament (UE) 

2016/1624] għandha tkun responsabbli 

għat-twettiq ta' detezzjoni ta' identitajiet 

multipli bejn id-data maħżuna fil-VIS, fil-

Eurodac, fl-EES u fis-SIS. Id-

detezzjonijiet ta' identitajiet multipli 

għandhom jitwettqu billi tintuża biss data 

bijometrika f'konformità mal-Artikolu 

27(2) ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  186 

Proposta għal regolament 

Artikolu 59 - paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Notifika skont l-Artikolu 61(3) 

għandha ssir biss ladarba l-links is-sofor 

kollha jkunu ġew ivverifikati u mibdula 

f'link ħadra jew inkella link ħamra. 

Or. en 

 

Emenda  187 

Proposta għal regolament 

Artikolu 59 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-eu-LISA għandha tassisti fejn 

ikun hemm bżonn lill-Unità Ċentrali tal-

ETIAS fit-twettiq tad-detezzjoni ta' 

identitajiet multipli msemmija f'dan l-

Artikolu. 

imħassar 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Minħabba li l-eu-LISA m'għandhiex aċċess għad-data, din ma tistax tgħin fit-twettiq tad-

detezzjoni ta' identità multipla. 

 

Emenda  188 

Proposta għal regolament 

Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-eu-LISA tkun iddikjarat it-tlestija 

b'suċċess ta' test komprensiv tal-

komponenti tal-interoperabbiltà rilevanti, li 

għandu jsir mill-eu-LISA f'kooperazzjoni 

mal-Istati Membri; 

(b) l-eu-LISA tkun iddikjarat it-tlestija 

b'suċċess ta' test komprensiv tal-

komponenti tal-interoperabbiltà rilevanti, li 

għandu jsir mill-eu-LISA f'kooperazzjoni 

mal-Istati Membri, l-Unità Ċentrali tal-

ETIAS u l-Europol; 

Or. en 

 

Emenda  189 

Proposta għal regolament 

Artikolu 67 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Istati Membri, mal-eu-LISA u ma' 

aġenziji rilevanti oħra, għandha tqiegħed 

għad-dispożizzjoni manwal prattiku għall-

implimentazzjoni u għall-ġestjoni tal-

komponenti tal-interoperabbiltà. Il-manwal 

prattiku għandu jipprovdi linji gwida 

tekniċi u operazzjonali, 

rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki. Il-

Kummissjoni għandha tadotta l-manwal 

prattiku fil-forma ta' rakkomandazzjoni. 

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Istati Membri, mal-eu-LISA u ma' 

aġenziji rilevanti oħra, għandha taġġorna 

l-manwali prattiċi li jkunu tqiegħdu għad-

dispożizzjoni tal-EES, tal-VIS, tal-

[ETIAS], tal-Eurodac, tas-SIS u tal-

[ECRIS-TCN] bl-informazzjoni 

neċessarja u tqiegħed għad-dispożizzjoni 

manwal prattiku għall-implimentazzjoni u 

għall-ġestjoni tal-komponenti tal-

interoperabbiltà. Il-manwali għandhom 

jipprovdu linji gwida tekniċi u 

operazzjonali, rakkomandazzjonijiet u l-

aħjar prattiki. Il-Kummissjoni għandha 

tadotta l-aġġornamenti skont ir-regoli u 

fil-forma stabbilita fl-istrumenti leġali 

rispettivi. Il-manwal dwar il-komponenti 

tal-interoperabbiltà għandu jiġi adottat 



 

PE622.263v03-00 92/96 PR\1159909MT.docx 

MT 

fil-forma ta' rakkomandazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  190 

Proposta għal regolament 

Artikolu 68 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Erba' snin wara li kull komponent 

tal-interoperabbiltà jkun beda jopera u kull 

erba' snin minn hemm 'il quddiem, l-eu-

LISA għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

rapport dwar il-funzjonament tekniku tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, inkluża s-

sigurtà tagħhom. 

4. Tliet snin wara li kull komponent 

tal-interoperabbiltà jkun beda jopera u kull 

tliet snin minn hemm 'il quddiem, l-eu-

LISA għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

rapport dwar il-funzjonament tekniku tal-

komponenti tal-interoperabbiltà, inkluża s-

sigurtà tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  191 

Proposta għal regolament 

Artikolu 68 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) valutazzjoni tal-użu li l-Istati 

Membri jagħmlu tas-CIR għall-

identifikazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  192 

Proposta għal regolament 

Artikolu 68 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) valutazzjoni tat-tfittxijiet li jsiru 
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tas-CID għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi; 

Or. en 

 

Emenda  193 

Proposta għal regolament 

Artikolu 68 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) valutazzjoni tat-tfittxija tal-bażijiet 

ta' data tal-Interpol permezz tal-ESP, 

inkluża informazzjoni dwar in-numru ta' 

hits pożittivi fuq il-bażijiet ta' data tal-

Interpol u informazzjoni dwar kwalunkwe 

problema li setgħet ġiet iffaċċjata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kien hemm rapporti dwar l-użu ħażin tat-twissijiet tal-Interpol għal raġunijiet politiċi min-

naħa ta' ċerti pajjiżi terzi. Għalhekk huwa importanti li l-użu li jsir tal-bażijiet ta' data tal-

Interpol mis-sistemi tal-UE jiġi ssorveljat. L-emenda ssegwi emenda simili li sar qbil dwarha 

fir-Regolament tal-ETIAS. 

 

Emenda  194 

Proposta għal regolament 

Artikolu 68 – paragrafu 8 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tibgħat dawk ir-

rapporti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data u lill-Aġenzija 

Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali. 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Kuntest u kontenut tal-proposta 
 

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta li tistabbilixxi qafas għall-interoperabbiltà bejn is-

sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) (COM(2017) 793) u l-proposta li 

tistabbilixxi qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-informazzjoni tal-UE (il-

kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) (COM(2017) 794) 

akkumpanjati minn dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva u bbażati fuq valutazzjoni tal-impatt 

fit-12 ta' Diċembru 2017. Dan isegwi, fost l-oħrajn, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-

6 ta' April 2016 dwar "Sistemi ta' informazzjoni aktar b'saħħithom u aktar intelliġenti għall-

fruntieri u s-Sigurtà" (COM(2016) 205) li fiha l-Kummissjoni ddeskriviet il-ħtieġa li l-UE 

ssaħħaħ u ttejjeb is-sistemi tal-IT tagħha, l-artkitettura tad-data u l-iskambju tal-informazzjoni 

fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri, l-infurzar tal-liġi u l-kontroterroriżmu u r-rapport finali tal-

grupp ta' esperti ta' livell għoli dwar is-sistemi ta' informazzjoni u l-interoperabbiltà tal-

11 ta' Mejju 201 li kkonkluda li huwa meħtieġ u teknikament fattibbli li naħdmu lejn 

soluzzjonijiet prattiċi għall-interoperabbiltà u li dawn jistgħu, fil-prinċipju, joffru kisbiet 

operazzjonali filwaqt li jkunu stabbiliti f'konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data. 

 

Il-proposta stabbiliet erba' komponenti tal-interoperabbiltà: Il-Portal Ewropew tat-Tfittxija 

(ESP); is-Servizz Kondiviż ta' Tqabbil Bijometriku (BMS kondiviż); ir-Repożitorju Komuni 

ta' Informazzjoni dwar l-Identità (CIR); u d-Detettur ta' Identitajiet Multipli (MID) u 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar l-objettivi tal-komponenti tal-interoperabbiltà, l-arkitettura 

teknika tagħhom, regoli rigward l-użu tal-komponenti, il-ħżin tal-logs, il-kwalità tad-data, 

regoli rigward il-protezzjoni tad-data, is-superviżjoni u r-responsabbiltajiet tad-diversi 

aġenziji u tal-Istati Membri. Tinkludi wkoll emendi għal għadd ta' strumenti leġiżlattivi oħra. 

 

Proċedura 

 

Sabiex tiġi vvalutata l-proposta tal-Kummissjoni u jkunu mħejjija għal dan l-abbozz ta' 

rapport, ir-rapporteurs fittxew kontribut minn firxa wiesgħa ta' sorsi. Saret serje ta' laqgħat fil-

livell tax-shadow rapporteurs mas-servizzi tal-Kummissjoni biex il-proposta tiġi diskussa fid-

dettall kollha kemm hi. Barra minn hekk, diversi partijiet ikkonċernati u esperti ġew 

mistiedna jattendu laqgħat max-shadow rapporteurs. Dawn kienu l-aġenziji Ewropej 

affettwati mill-proposti jew interessati fihom (eu-LISA, Europol, Frontex, FRA), u l-

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Biex jikkomplementaw dawn il-laqgħat, 

saret talba għal opinjoni tal-Aġenzija dwar id-Drittijiet Fundamentali u ġiet organizzata żjara 

lejn is-sit tekniku tal-eu-LISA fi Strasburgu. 

 

Pożizzjoni tar-rapporteurs 

 

Ir-rapporteurs jilqgħu l-proposti tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-

interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE. Iċ-ċittadini tal-UE jistennew li l-

Unjoni Ewropea twettaq ġestjoni effettiva tal-ażil u tal-migrazzjoni u ġestjoni xierqa tal-

fruntieri esterni u tindirizza t-theddidiet kontinwi li għaddejjin għas-sigurtà interna. Il-kriżi 

tar-rifuġjati kif ukoll sensiela ta' attakki terroristiċi matul dawn l-aħħar snin urew l-urġenza li 

tittejjeb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni rilevanti. L-azzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet hija 

importanti sabiex tibqa' tinżamm il-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema tal-Unjoni tal-migrazzjoni 
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u l-ażil, fil-miżuri tas-sigurtà tal-Unjoni u fil-kapaċitajiet tal-Unjoni li timmaniġġja l-fruntieri 

esterni.  

 

Barra minn hekk, ir-rapporteurs jaqblu mal-Kummissjoni li l-opportunitajiet offruti mill-

interoperabbiltà bħala miżuri biex jittejbu s-sigurtà u l-protezzjoni tal-fruntieri esterni jeħtieġ 

li jkunu bbilanċjati mal-obbligu sabiex jiġi żgurat li l-interferenzi mad-drittijiet fundamentali 

li jistgħu jidderivaw mill-ambjent il-ġdid ta' interoperabbiltà jkunu limitati għal dawk li huma 

strettament meħtieġa biex jintlaħqu ġenwinament l-objettivi ta' interess ġenerali segwiti, 

soġġett għall-prinċipju tal-proporzjonalità. Dan il-bilanċ huwa rifless b'attenzjoni fl-emendi 

proposti. Ir-rapporteurs jemmnu wkoll li l-komponenti tal-interoperabbiltà joffru opportunità 

biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, pereżempju billi tiġi żgurata l-

identifikazzjoni korretta ta' persuni bona fide u jiġi miġġieled il-frodi tal-identità. 

 

L-istabbiliment tal-interoperabbiltà itejjeb il-ġestjoni tal-fruntieri esterni billi jistabbilixxi 

aċċess rapidu, sempliċi u effiċjenti għas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE. Għalhekk, irridu 

noqogħdu attenti li ma nżidux l-għadd ta' kompiti li nitolbu lill-gwardji tal-fruntiera biex 

iwettqu. Ir-Rapporteurs għamlu diversi proposti biex dan jinkiseb: l-ewwel nett, jenħtieġ li ma 

jkunx hemm obbligu strett għall-gwardji tal-fruntieri biex jittrattaw bandiera safra fil-verifiki 

tat-tieni linja. Jenħtieġ li jkun f'idejn il-gwardja tal-fruntiera li jagħmel din id-deċiżjoni, għax 

il-gwardji huma mħarrġa biex jidentifikaw il-frodi tal-identità. It-tieni nett, il-Portal Ewropew 

tat-Tfittxija (ESP) jenħtieġ li jipprovdi tweġibiet lill-gwardja tal-fruntiera immedjatament 

meta s-sistemi sottostanti jipprovdu t-tweġibiet. Jenħtieġ li ma jistenniex li jiġbor it-tweġibiet 

kollha mis-sistemi sottostanti qabel jippreżentahom lill-gwardja tal-fruntiera. It-tielet nett, 

jenħtieġ li jsir enfasi biex il-gwardji tal-fruntiera jiġu mħarrġa kif xieraq fl-użu tas-sistema ta' 

verifika manwali li se tiġi introdotta permezz ta' din il-proposta.  

 

Ir-rapporteurs introduċew artikolu separat li jenfasizza l-ħtieġa li l-komponenti kollha tal-

interoperabbiltà jippermettu aċċess rapidu, bla intoppi, effiċjenti u kkontrollat bl-użu tal-aħjar 

teknoloġija disponibbli sabiex jilħqu ħinijiet ta' rispons allinjati mal-ħtiġijiet operazzjonali. 

Ħafna operazzjonijiet ta' kuljum ta' gwardji tal-fruntiera, uffiċjali tal-pulizija, uffiċjali tal-

immigrazzjoni jew persunal konsulari se jiddependu fuq it-tħaddim korrett ta' dawn il-

komponenti tal-interoperabbiltà. Għaldaqstant huwa kruċjali li jkun iggarantit it-tħaddim 

xieraq tal-komponenti, iżda r-rapporteurs jemmnu li huwa daqstant importanti li tinħoloq 

sistema ta' backup, b'mod speċjali għar-Repożitorju Komuni ta' Informazzjoni dwar l-Identità 

(CIR) u l-ESP. It-tħaddim korrett tal-komponenti kollha, kif ukoll tas-sistemi sottostanti se 

jiddependi fuq dawn iż-żewġ komponenti, għaldaqstant jenħtieġ li tkun prevista struttura ta' 

backup. 

 

Ir-rapporteurs jixtiequ jenfasizzaw il-fatt li l-komponenti tal-interoperabbiltà mhux se jbiddlu 

s-sistemi sottostanti, ir-regoli u l-proċeduri tagħhom. Il-komponenti tal-interoperabbiltà 

jenħtieġ li jiffaċilitaw l-aċċess, iżda d-drittijiet ta' aċċess mhux se jinbidlu permezz ta' din il-

proposta. Ġew introdotti diversi emendi sabiex dan jiġi kkjarifikat. L-uniċi bidliet fir-rigward 

tad-drittijiet ta' aċċess qed isiru fil-qasam tal-finijiet tal-aċċess tal-infurzar tal-liġi, fejn il-

proċedura ta' kaskata qed tiġi ssostitwita b'mekkaniżmu ta' hit/no-hit. Dan mhux biss 

jottimizza l-aċċess għas-sistemi sottostanti, iżda wkoll jiżgura li t-tiftix isir biss f'dawk il-

bażijiet tad-data li fihom informazzjoni rilevanti. Ir-rapporteurs emendaw il-proċedura fil-

proposta sabiex jiġi żgurat li jkunu biss l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li jkollhom permess li 

jkollhom aċċess sħiħ għas-sistemi tad-data li se jkunu jistgħu jfittxu fis-sistemi permezz tal-

proċedura "hit/no-hit".  
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Barra minn hekk, il-proposta tippermetti lill-awtoritajiet tal-pulizija tal-Istati Membri li jekk 

id-dritt nazzjonali jtihom is-setgħa jagħmlu dan, jużaw is-CIR għall-identifikazzjoni ta' 

persuna waqt verifika tal-identità. Skont ir-rapporteurs, il-proċedura għall-identifikazzjoni 

jenħtieġ li tirrifletti l-prattika standard fl-Istati Membri. Għaldaqstant, saru emendi biex il-

persuna l-ewwel tiġi identifikata b'dokumenti tal-identità jew tal-ivvjaġġar, skont regoli u 

proċeduri fid-dritt nazzjonali, qabel ma jkun permess li ssir tfittxija fis-CIR bl-użu tad-data 

bijometrika tal-persuna. Tfittxija fis-CIR biex persuna tiġi identifikata tista' ssir biss meta l-

persuna tkun fiżikament preżenti.  

 

Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew 

li jissorveljaw u jivvalutaw il-funzjonament ta' din il-proposta, saru emendi oħra għal dan l-

artikolu. Speċjalment, fir-rigward tal-użu tas-CIR għall-finijiet tal-identifikazzjoni, għall-

finijiet tal-infurzar tal-liġi u l-użu tal-bażi ta' data tal-Interpol permezz tal-ESP. 


