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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fil-qafas tal-ħolqien tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, il-

Kummissjoni tipproponi l-kooperazzjoni dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta (Art.52). 

Test identiku għal dak l-Artikolu ġie inkorporat fil-mandati tal-Aġenzija Ewropea għas-

Sigurtà Marittima (EMSA) u tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA). Din l-

emenda tal-mandati tat-tliet aġenziji huwa l-istrument legali neċessarju biex tissaħħaħ il-

kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu 

funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta.  

Il-Kumitat għas-Sajd jixtieq isaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni biss b’rabta mal-

kooperazzjoni dwar "funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta" li fiha tipparteċipa l-EFCA. Hija 

stabbilita definizzjoni tal-funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta sabiex tiġi evitata konfużjoni mal-

missjonijiet l-oħra tat-tliet aġenziji u biex jiġi ċċarat l-iskop tal-kooperazzjoni. Is-sistema 

attwali ta' kooperazzjoni rigward il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta tbati minn dewmien u 

nuqqasijiet, b’mod partikolari n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-ħiliet, il-kapaċitajiet u s-

setgħat ta' awtoritajiet oħra, min-numru limitat ta’ assi operattivi, min-nuqqas ta’ 

interoperabilità tas-sistemi u l-assi, u minn nuqqasijiet fl-ippjanar u l-operazzjonijiet konġunti.  

 

Din il-proposta se tikkoordina l-operazzjonijiet ta' sorveljanza, ta' prevenzjoni u ta' kontroll 

tal-baħar fil-livell Ewropew bil-għan li jittejjeb l-għarfien dwar is-sitwazzjoni marittima u 

jiġu appoġġjati azzjonijiet koerenti u effikaċi f’termini ta’ kosteffikaċja. Il-kooperazzjoni 

tippermetti t-tisħiħ tal-kapaċità ta’ rispons għat-theddid u r-riskji marittimi tal-Unjoni 

speċjalment billi ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji Ewropej, iżda wkoll bejn il-partijiet 

kompetenti l-oħra kollha. Il-kooperazzjoni tal-funzjonijiet tal-gwardji se tippermetti li tiġi 

evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi billi jiġi żgurat li l-partijiet interessati, b'mod partikolari l-

aġenziji Ewropej, jaġixxu b’mod koerenti u effikaċi sabiex jiġu żviluppati sinerġiji.  

 

B’din il-proposta, it-tliet aġenziji jappoġġjaw l-awtoritajiet nazzjonali u jistgħu jaġixxu 

konġuntament u effettivament bħala appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex jaqdu l-

operazzjonijiet ta’ kontroll, sigurtà u sorveljanza permezz tal-forniment tat-tagħmir, it-taħriġ u 

l-iskambju ta’ informazzjoni iżda wkoll billi tiġi żgurata l-koordinazzjoni meħtieġa ta’ 

operazzjonijiet multidimensjonali. Din il-kooperazzjoni hija meħtieġa fil-kuntest attwali ta' 

flussi ewlenin ta' migrazzjoni transkonfinali, li jitolbu għal solidarjetà materjali u umana 

miżjuda min-naħa tal-UE.  

 

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jilqa’ din il-proposta li għandha l-għan li tallinja s-

setgħat tal-EFCA ma' dawk tal-EMSA u l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 

tal-Kosta biss f’dak li jirrigwarda l-kooperazzjoni tal-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Jekk 

il-kapaċitajiet huma nazzjonali, allura huwa neċessarju li jiġu kkoordinati fil-livell Ewropew. 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 

bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 
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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u l-Kosta għandu jkollha t-

tagħmir u l-persunal meħtieġ għad-

dispożizzjoni tagħha biex jiġu skjerati 

f’operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntiera. Għal dan il-għan, meta 

jitniedu interventi rapidi fil-fruntiera fuq 

talba ta’ Stat Membru jew fil-kuntest ta’ 

sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni urġenti, l-

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u l-Kosta għandha tkun tista’ 

tagħmel użu mit-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta minn pula 

ta’ riżerva rapida li għandha tkun korp 

permanenti magħmul minn perċentwal 

żgħir tan-numru totali ta’ gwardji tal-

fruntiera fl-Istati Membri, li għandu mill-

inqas ikun ta' 1 500. L-iskjerament tat-

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta mill-pula ta’ riżerva rapida 

għandu jkun kumplimentat immedjatament 

minn Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-

Fruntiera u l-Kosta addizzjonali kif ikun 

xieraq. 

(18) L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta għandu jkollha t-

tagħmir u l-persunal meħtieġ għad-

dispożizzjoni tagħha biex jiġu skjerati 

f’operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntiera. Għal dan il-għan, meta 

jitniedu interventi rapidi fil-fruntiera fuq 

talba ta’ Stat Membru jew fil-kuntest ta’ 

sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni urġenti, l-

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta għandha tkun tista’ 

tagħmel użu mit-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta minn 

pula ta’ riżerva rapida li għandha tkun korp 

permanenti magħmul minn perċentwal 

żgħir tan-numru totali ta’ gwardji tal-

fruntiera fl-Istati Membri, li għandu mill-

inqas ikun ta' 1 500. Dawk it-timijiet 

għandhom jinkludu wkoll fost il-persunal 

tagħhom interpreti jew kelliema 

profiċjenti kemm bil-lingwa tal-Istat 

Membru ospitanti kif ukoll bil-lingwa l-

aktar mitkellma minn dawk li huma 

jeħtieġu jindirizzaw. L-iskjerament tat-

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u tal-Kosta mill-pula ta’ riżerva rapida 

għandu jkun kumplimentat immedjatament 

minn Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-

Fruntiera u tal-Kosta addizzjonali kif ikun 

xieraq. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) It-trasport f’dgħajjes żgħar mhux 
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tajbin għat-tbaħħir wassal għal żieda 

kbira fin-numru ta’ mwiet ta’ migranti fil-

fruntieri marittimi esterni tal-Unjoni. Il-

kooperazzjoni bejn l-aġenziji tal-Unjoni 

dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

għandha ttejjeb il-kapaċitajiet operattivi u 

tekniċi tal-Aġenzija Ewropea għall-

Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u tal-

Istati Membri li jidentifikaw dawn id-

dgħajjes żgħar, u l-kapaċità ta’ reazzjoni 

tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

L-influss tal-migranti wassal għal għadd dejjem jikber ta’ mwiet fil-baħar marbuta man-

navigazzjoni f’bastimenti mhux adegwati. Wieħed mill-ħafna objettivi tal-kooperazzjoni 

Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta huwa li jissaħħu l-prevenzjoni ta’ diżastri 

fil-baħar u l-intervent bikri.  

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u l-Kosta għandha 

timmonitorja u tikkontribwixxi għall-

iżviluppi fir-riċerka rilevanti għall-kontroll 

tal-fruntieri esterni, inkluż l-użu ta' 

teknoloġija ta' sorveljanza avvanzata u 

għandha tqassam din l-informazzjoni lill-

Istati Membri u lill-Kummissjoni. 

(24) L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha 

timmonitorja u tikkontribwixxi għall-

iżviluppi fir-riċerka rilevanti għall-kontroll 

tal-fruntieri esterni, inkluż l-użu ta' 

teknoloġija ta' sorveljanza avvanzata u 

għandha tqassam din l-informazzjoni lill-

Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-

aġenziji l-oħrajn kollha involuti, inkluża 

l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-

Sajd. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 27a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) Bl-għan li tissaħħaħ il-
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kooperazzjoni Ewropea dwar il-

funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta u jsir l-

aħjar użu tal-informazzjoni, il-

kapaċitajiet u s-sistemi li huma diġà 

disponibbli fil-livell tal-Unjoni, l-Aġenzija 

Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u 

tal-Kosta għandha trawwem l-iskambju 

ta' informazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima u korpi 

u aġenziji oħra tal-Unjoni bħaċ-Ċentru 

Satellitari tal-Unjoni Ewropea. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta għandha tkun ibbażata 

b’mod partikolari fuq sistemi ta’ informazzjoni u l-kapaċitajiet diġà disponibbli fil-livell 

Ewropew billi jkun hemm sinerġija aħjar tal-kapaċitajiet. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 27b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27b) Il-kooperazzjoni fir-rigward tal-

funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

implementata partikolarment permezz tal-

kollaborazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet 

nazzjonali u t-tliet aġenziji tal-Unjoni (l-

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sikurezza Marittima), ma 

għandha bl-ebda mod taffettwa d-diviżjoni 

tas-setgħat bejn dawn l-aġenziji fir-

rigward tad-definizzjoni tal-missjonijiet 

tagħhom, u lanqas ikollha effett negattiv 

fuq l-awtonomija u l-indipendenza 

tagħhom fir-rigward tal-kompiti inizjali 

tagħhom. Tali kooperazzjoni għandha 

tippermetti l-ħolqien ta' sinerġiji 

bejniethom mingħajr ma tbiddel id-

dikjarazzjonijiet tal-missjoni tagħhom. 
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Ġustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta m’għandhiex l-għan li 

tnaqqas il-mandat tal-EFCA. Il-missjoni tagħha tibqa’ l-organizzazzjoni tal-koordinazzjoni 

operattiva tal-attivitajiet ta’ kontroll u spezzjoni tas-sajd mill-Istati Membri f’konformità mar-

regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva u 

uniformi tar-regoli tal-PKS. Il-kooperazzjoni għandha l-għan li ssaħħaħ din il-missjoni 

ewlenija filwaqt li jinħolqu sinerġiji li jtejbu l-għarfien tas-sitwazzjoni marittima u l-kapaċità 

ta’ reazzjoni fil-baħar. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt 14a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) "Funzjonijiet ta’ gwardja tal-

kosta": il-missjonijiet u l-operazzjonijiet 

kollha ta' ġbir ta' informazzjoni, ta' 

monitoraġġ, ta' ppjanar u ta' 

organizzazzjoni mogħtija lil awtorità 

lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropea 

bis-setgħat meħtieġa biex iwettqu 

sorveljanza marittima; dawn il-

missjonijiet jinkludu b'mod partikolari s-

sikurezza, is-sigurtà, ir-riċerka u s-

salvataġġ fil-baħar, il-kontroll tal-

fruntieri, il-kontroll tas-sajd, il-kontroll 

doganali, l-infurzar ġenerali tal-liġi u l-

protezzjoni ambjentali. 

Ġustifikazzjoni 

Il-funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta mhumiex limitati għas-sorveljanza tal-fruntieri tal-Unjoni 

Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni, imma jippermettu l-appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali 

billi joffru servizzi, informazzjoni, tagħmir, taħriġ, u billi jikkoordinaw operazzjonijiet fl-

oqsma varjati bħalma huma l-kontroll tas-sajd, il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar, il-

piraterija, jew it-traffikar ta’ kull tip. Din id-definizzjoni tiċċara l-ambitu tal-kooperazzjoni 

bejn il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta previst fl-Artikolu 52. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ra (ġdid) 



 

PE578.545v02-00 8/10 AD\1092485MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ra) tingħata għajnuna għall-qsim tal-

informazzjoni, tat-tagħmir u tal-

kapaċitajiet l-oħrajn kollha tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u tal-

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 

Marittima, jekk ikun meħtieġ l-appoġġ 

tagħhom bil-għan li jitwettqu kompiti 

speċifiċi bħalma huma, imma mhux 

limitati għalihom, it-tfittxija u s-salvataġġ. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta' 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri. Hija tista’ tuża dawk ir-riżultati 

kif xieraq f’operazzjonijiet konġunti, 

interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta' 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri u lill-aġenziji l-oħrajn kollha 

involuti, inkluża l-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd. Hija tista’ tuża 

dawk ir-riżultati kif xieraq f’operazzjonijiet 

konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 52a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 52a 
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 Evalwazzjoni tal-kooperazzjoni Ewropea 

dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

 1. Mhux aktar tard mill-

31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ 

evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

kooperazzjoni Ewropea dwar il-

funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta. Ir-

rapport għandu janalizza u jippreżenta 

b’mod partikolari:  

 (a) il-modalitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima u għall-

kooperazzjoni mal-Istati Membri; 

 (b) il-missjonijiet imwettqa fil-qafas tal-

kooperazzjoni u r-riżultati kwantifikati 

tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-

kontroll tas-sajd; 

 (c) il-benefiċċji ta' din il-kooperazzjoni fil-

qasam ta’ fehim imtejjeb tas-sitwazzjoni 

marittima kif ukoll ta' attivitajiet 

operattivi u ta’ rispons rapidu għall-

kriżijiet fil-baħar;  

 (d) ir-riżorsi finanzjarji użati fil-kuntest 

ta' din il-kooperazzjoni. 

 2. L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-

Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Istati 

Membri għandhom jipprovdu lill-

Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa 

biex titwettaq il-valutazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 1. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta bdiet permezz tal-proġett 

pilota tal-Parlament Ewropew għas-sena 2016. Il-Parlament jixtieq jiġi infurmat bir-riżultati 

u s-sinerġiji miksuba permezz ta’ dan il-proġett. 
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