
AM\656408MT.doc PE 386.375v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il- Ġustizzja u l-Interni

13.3.2007 PE 386.375v01-00

EMENDI 1-86

Abbozz ta’ rapport (PE 380.869v02-00)
Hubert Pirker
Il-Kenn: kooperazzjoni prattika, kwalità fit-teħid tad-deċiżjonijiet fis-sistema ta’ kenn komuni 
Ewropea 
(2006/2184(INI)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda minn Inger Segelström

Emenda 1
Premessa 5 a (ġdida)

- b’referenza għar-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Frar 2007 dwar il-qagħda umanitarja 
tar-refuġjati mill-Iraq1,

Or. sv

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 2
Premessa 6 a (ġdida)

– għandha x’taqsam mar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu fuq il-proposta emendata 
għal direttiva mill-Kunsill dwar standards minimi għall-proċeduri fl-Istati Membri 
għall-għoti jew l-irtirar ta’ l-istatus ta’ refuġjat tas-27 ta’ Settembru 20052,

Or. en
  

1 Testi adottati, P6_TA(2007)0056.
2  ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 46.
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Emenda minn Giusto Catania

Emenda 3
Premessa -A (ġdida)

-A. billi d-dritt għall-kenn garantit huwa parti fundamentali mill-kultura legali ta’ l-
UE, li fi ħdanu jridu jitwettqu b’mod sħiħ il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-
Konvenzjoni għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali,
u l-prinċipju li dawk li jfittxu l-kenn ma jintbagħtux lura jrid dejjem ikun imwettaq;

Or. it

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 4
Premessa -A a (ġdida)

-Aa. billi fl-aħħar snin – kif diġà kien ikkundannat f’għadd ta’ riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew - il-prinċipju li dawk li jfittxu l-kenn ma jintbagħtux lura diġà
nkiser minn għadd ta’ Stati Membri;

Or. it

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 5
Premessa D

D. billi l-istrumenti adottati s’issa fil-qasam tal-politika dwar il-kenn stabbilixxew biss 
standards minimi, u  meta nżommu f’moħħna li trid tingħeleb it-tendenza li jinkiseb 
qbil dwar fattur minimu komuni biex nevitaw tellieqa lejn il-qiegħ, billi jitnaqqas il-
ħarsien u l-kwalità ta’ kif jintlaqgħu, tal-proċeduri, u tal-protezzjoni,

Or. en

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 6
Premessa E

E. billi fil-Programm ta’ Hague ta’ l-4 u l-5 ta’ Novembru 2004 l-Kunsill Ewropew 
stieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni  biex iwaqqfu strutturi adattati li jinvolvu s-
servizzi nazzjonali tal-kenn ta’ l-Istati Membri, bil-għan li tkun iffaċilitata l-
kooperazzjoni prattika, u billli t-tkabbir ta’ din il-kooperazzjoni prattika, u t-tpartit tat-
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tagħrif u d-dettalji ta’ proċeduri ppruvati bejn l-Istati Membri, jirrapreżentaw strument 
importanti biex jinkiseb l-għan ta’ procedura komuni dwar il-kenn u status 
uniformi’,

Or. en

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 7
Premessa F

F. billi t-tisħiħ tal-fiduċja miż-żewġ naħat huwa s-sies tal-proċess tat-twaqqif ta’ sistema 
komuni għall-kenn, u billi l-kooperazzjoni prattika u regolari bejn il-livelli 
amministrattivi differenti fl-Istati Membri li għandhom responsabbiltajiet simili hija l-
aħjar mod kif titrawwem din il-fiduċja; billi t-tisħiħ tal-fiduċja miż-żewġ naħat
teħtieġ ukoll li l-kooperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri titmexxa b’mod 
trasparenti b’termini ta’ referenza pubbliċi u funzjonijiet ta’ rrapurtar adattati, li 
jinkludu s-sorveljar mill-Parlament Ewropew, li huwa meħtieġ biex tkun assigurata 
l-kwalità u anki biex tiżdied il-fiduċja tal-pubbliku fl-immaniġġjar tal-kenn, biex 
b’hekk ikun iffaċilitat proċess anqas kuntrarju u aktar effiċjenti,

Or. en

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 8
Premessa F

F. billi t-tisħiħ tal-fiduċja miż-żewġ naħat huwa s-sies tal-proċess tat-twaqqif ta’ sistema 
ta’ kenn komuni, u billi l-kooperazzjoni prattika u regolari bejn il-livelli 
amministrattivi differenti fl-Istati Membri li għandhom responsabbiltajiet simili, 
imwettqa b’mod trasparenti b’funzjonijiet ta’ rrappurtar adattati, hija l-aħjar mod kif 
titrawwem din il-fiduċja,

Or. nl

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 9
Premessa F a (ġdida)

Fa. billi minkejja ż-żieda fl-għadd ta’ gwerer u ta’ traġedji umanitarji, l-UE fl-aħħar 
snin rat tnaqqis konsistenti fl-għadd ta’ talbiet għall-kenn, u billi dan b’mod ċar 
kien ikkawżat mid-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom dawk li jfittxu l-kenn 
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fl-isforzi tagħhom biex jaslu fl-Istati Membri ta’ l-UE;

Or. it

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 10
Premessa G

G. jenfasizza li t-twettiq effettiv tal-politika dwar il-kenn tiddependi fuq l-isforzi biex 
jinkisbu għadd ta’ għanijiet kumplimentari, bħal ma hu t-titjib tal-kwalità fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-ipproċessar pront u assigurat ta’ l-applikazzjonijiet għall-ħarsien 
(qtugħ),

Or. en

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 11
Premessa G

G. jenfasizza li t-twettiq effettiv ta’ politika dwar il-kenn tiddependi fuq l-isforzi biex 
jinkisbu għadd ta’ għanijiet kumplimentari, bħal ma hu t-titjib tal-kwalità fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, l-ipproċessar pront u assigurat ta’ l-applikazzjonijiet għall-ħarsien u l-
organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ tagħrif fil-pajjiżi ta’ l-oriġini li jiċċaraw l-iskop ta’ l-
immigrazzjoni legali, l-arranġamenti biex jinkiseb l-istatus ta’ refuġjat jew il-
ħarsien umanitarju u l-konsegwenzi kemm ta’ l-immigrazzjoni illegali kif ukoll tat-
tiċħid ta’ l-istatus ta’ refuġjat (qtugħ),

Or. it

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 12
Premessa G

G. jenfasizza li t-twettiq effettiv ta’ politika dwar il-kenn tiddependi fuq l-isforzi biex 
jinkisbu għadd ta’ għanijiet kumplimentari, bħal ma hu t-titjib tal-kwalità fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, l-ipproċessar pront u assigurat ta’ l-applikazzjonijiet għall-ħarsien u l-
organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ tagħrif fil-pajjiżi ta’ l-oriġini u li jgħaddu minnhom, li 
jiċċaraw (qtugħ) il-konsegwenzi ta’ l-immigrazzjoni illegali, tal-perikli marbuta mat-
traffikar tal-bnedmin, b’mod partikulari fejn għandhom x’jaqsmu n-nisa u l-minuri li 
jkunu waħedhom, it-tiċħid ta’ l-istatus ta’ refuġjat u l-għan taċ-ċaqliq legali minn pajjiż 
għal ieħor,

Or. es
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Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 13
Premessa K

K. billi l-Parlament ressaq azzjoni għall-annullament tad-Direttiva 2005/85/KE kontra 
l-Kunsill quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta’ Marzu 2006 (Każ C-133/06); billi l-
Parlament isostni li l-Qorti għandha tannulla l-Artikoli 29(1) u (2) u 36(3) tad-
Direttiva, li għandhom x’jaqsmu ma’ l-adozzjoni ta’ lista komuni ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini fejn m’hemmx periklu u lista komuni ta’ pajjiżi terzi Ewropej fejn m’hemmx 
periklu,

Or. en

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 14
Premessa K

K. billi l-Kunsill ma qiesx l-opinjoni tal-Parlament meta adotta d-Direttiva 2005/85/KE 
(qtugħ),

Or. en

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 15
Premessa K

K. billi Artikolu 29 tad-Direttiva 2005/85/KE jipprovdi għat-tfassil ta’ lista minima komuni 
ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala pajjiżi ta’ l-oriġini mingħajr periklu, (qtugħ)

Or. nl

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 16
Premessa K

K. billi Artikolu 29 tad-Direttiva 2005/85/KE jipprovdi għat-tfassil ta’ lista minima  
komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala pajjiżi ta’ l-oriġini mingħajr periklu, (qtugħ) 

 Or. en
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Emenda minn Patrick Gaubert

Emenda 17
Premessa K

K. billi Artikolu 29 tad-Direttiva 2005/85/KE jipprovdi għat-tfassil ta’ lista minima      
komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala pajjiżi ta’ l-oriġini fejn m’hemmx periklu, u 
jikkundanna l-fatt li din il-lista kienet għadha ma tfasslitx, b’mod partikulari peress li 
din hija fattur ewlieni fl-introduzzjoni ta’ sistema komuni ta’ kenn u fit-teħid fil-pront 
ta’ deċiżjonijiet dwar l-istatus; jenfasizza li l-inklużjoni ta’ pajjiż f’dik il-lista jfisser 
tabilħaqq li dawk li jfittxu l-kenn minn dak il-pajjiż b’mod awtomatiku mhux se 
jingħataw kenn, imma minflok ifisser li t-talba tagħhom se titqies bħala prijorità,

Or. fr

Emenda minn Giusto Catania u Adamos Adamou

Emenda 18
Premessa K

K. billi Artikolu 29 tad-Direttiva 2005/85/KE jipprovdi għat-tfassil ta’ lista minima      
komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala pajjiżi ta’ l-oriġini fejn m’hemmx periklu, 
josserva li din il-lista kienet għadha ma tfasslitx u b’hekk iqisha b’mod ċar bħala
ħaġa impossibbli li jkunu identifikati b’ċertezza assoluta l-pajjiżi li jistgħu jitqiesu 
bħala mingħajr periklu,

Or. it

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 19
Premessa K

K. billi Artikolu 29 tad-Direttiva 2005/85/KE jipprovdi għat-tfassil ta’ lista minima      
komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala pajjiżi ta’ l-oriġini fejn m’hemmx periklu, 
jinnota li din il-lista kienet għadha ma tfasslitx u b’hekk iqisha b’mod ċar bħala 
impossibbli li jkunu identifikati b’ċertezza assoluta l-pajjiżi li jistgħu jitqiesu bħala 
mingħajr periklu,

Or. it
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Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 20
Premessa L

Imħassra

Or. en

Emenda minn Giusto Catania u Adamos Adamou

Emenda 21
Premessa L

Imħassra

Or. it

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 22
Premessa L

Imħassra

Or. it

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 23
Premessa M

M. billi l-Istati Membri jrid ikollhom tagħrif ta’ kwalità  għolja dwar perikli li jeżistu  
bħalissa fil-pajjiżi ta’ l-oriġini disponibbli jekk iridu jiggarantixxu proċeduri kredibbli
u ġusti li jiggarantixxu li d-drittijiet ta’ dawk li jfittxu l-kenn ikunu rrispettati,

Or. es
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Emenda minn Jean Lambert

Emenda 24
Premessa N

N. konxji mill-problemi tekniċi u politiċi li jxekklu t-tqassim lil xulxin ta’ tagħrif 
sensittiv dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini, imma konvinti għal kollox li d-dejtabejż konġunta
dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini jridu fl-aħħar jitwaqqfu u li dawk li jfittxu l-kenn u dawk li 
jagħtuhom parir għandhom ikollhom aċċess għall-istess dejtabejż,

Or. en

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 25
Premessa N

N. konxji mill-problemi tekniċi u politiċi li jxekklu t-tqassim lil xulxin ta’ tagħrif
sensittiv dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini, imma konvinti għal kollox li dejtabejż konġunta
dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini jridu fl-aħħar jitwaqqfu, biex dawk kollha li jieħdu d-
deċiżjonijiet ikunu jistgħu joqogħdu fuq l-istess tagħrif meta jqisu applikazzjonijiet 
individwali, 

Or. en

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 26
Premessa N

N. konxji mill-problemi tekniċi u politiċi li jxekklu t-tqassim lil xulxin ta’ tagħrif 
sensittiv dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini, imma konvinti għal kollox li d-dejtabejż konġunta
dwar il-kundizzjonijiet tal-ħajja u r-riskju ta’ persekuzzjoni individwali f’dawk il-
pajjiżi (qtugħ) iridu fl-aħħar jitwaqqfu, biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw l-
istess tagħrif meta jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom,

Or. it

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 27
Premessa O

O. billi jekk il-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjonijiet jeħtieġ li jitjiebu, (qtugħ) il-ħaddiema fis-
servizz ċivili li jieħdu d-deċiżjonijiet iridu jkunu ngħataw taħriġ xieraq u jkollhom 
kompetenza relevanti,

Or. nl
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Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 28
Paragrafu -1 (ġdid)

-1. Jasserixxi mill-ġdid il-ħtieġa ta’ politika komuni proattiva ta’ l-UE dwar il-kenn, 
imsejsa fuq l-obbligu li jiddaħħlu dawk li jfittxu l-kenn u fuq ir-rispett tal-prinċipju 
li ma jitkeċċewx u jinbagħtu lura kif ukoll fuq strateġija soda ta’ ħarsien reġjonali, 
fosthom permezz ta’ Programmi ta’ Ħarsien Reġjonali; tfakkar, f’dan ir-rigward, ir-
rwol fundamentali ta’ Politika Barranija u għas-Sigurtà Komuni b’saħħitha, li 
tippromwovi u tħares id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali;

Or. en

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 29
Paragrafu -1 (ġdid)

-1. Iqis li d-dritt għall-kenn garantit huwa parti fundamentali mill-kultura legali ta’ l-
UE, li fi ħdanu jridu jitwettqu b’mod sħiħ il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-
Konvenzjoni għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali,
u l-prinċipju li dawk li jfittxu l-kenn ma jintbagħtux lura jrid dejjem ikun imwettaq;

Or. it

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 30
Paragrafu 1

1. Jenfasizza għal darb’oħra li l-għan aħħari ta’ l-introduzzjoni ta’ sistema komuni dwar 
il-kenn għandu jkun biex tkun assigurata kwalità għolja ta’ ħarsien, l-evalwazzjoni
tat-talbiet individwali għall-kenn, u l-proċeduri li bħala riżultat jagħtu deċiżjonijiet 
issostanzjati kif jixraq u ġusti; jenfasizza li titjib fil-kwalità fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
irid jassigura li dawk li jkunu fil-bżonn ta’ ħarsien ikunu jistgħu jidħlu fl-UE bla 
periklu u jkollhom it-talbiet tagħhom ipproċessati sewwa, u jassigura li jkunu 
osservati b’mod strett l-istandards tal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u dwar il-liġi tar-refuġjati, b’mod partikulari l-prinċipju li ma jitkeċċewx u 
jintbagħtu lura;

Or. en



PE 386.375v01-00 10/27 AM\656408MT.doc

MT

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 31
Paragrafu 3

3. Jappella lill-Kummissjoni biex taħdem ħalli jseħħ id-dħul ta’ proċedura uniformi fl-
Istati Membri kollha li twassal għat-teħid ta’ deċiżjonijiet aktar mgħaġġla u effettivi,  
biex ikun assigurat illi l-istatus ta’ refuġjat jingħata kemm jista’ jkun malajr lil 
dawk kollha li huma ntitolati għalih;

Or. it

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 32
Paragrafu 3

3. Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jaħdmu ħalli jseħħ id-dħul ta’ proċedura 
uniformi fl-Istati Membri kollha li twassal għat-teħid ta’ deċiżjonijiet aktar mgħaġġla 
u effettivi;

Or. es

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 33
Paragrafu 3

3. Jappella lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaħdmu ħalli jseħħ id-dħul ta’ proċedura 
uniformi fl-Istati Membri kollha li twassal għat-teħid ta’ deċiżjonijiet aktar mgħaġġla u 
effettivi;

Or. nl

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 34
Paragrafu 3

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem ħalli ġġib fis-seħħ l-introduzzjoni ta’ 
proċedura waħdanija fl-Istati Membri kollha li jikkawża t-teħid tad-deċiżjonijiet li 
jkun ġust u (qtugħ) effettiv;

Or. en
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Emenda minn Jean Lambert

Emenda 35
Paragrafu 4

4. Jenfasizza, b’referenza għall-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-għoti tal-ħarsien 
internazzjonali u, b’mod partikulari, il-ħarsien sussidjarju, li sakemm id-dispożizzjonijiet 
legali li għandhom x’jaqsmu mal-kenn ikunu msejsa fuq standards minimi d-differenzi bejn 
l-Istati Membri se jibqgħu jeżistu (qtugħ);

Or. en

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 36
Paragrafu 4

4. Jenfasizza, b’referenza għall-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-għoti tal-ħarsien 
internazzjonali u, b’mod partikulari, il-ħarsien sussidjarju, li sakemm id-dispożizzjonijiet
legali li għandhom x’jaqsmu mal-kenn ikunu msejsa fuq standards minimi u fuq l-inqas 
fattur komuni, id-differenzi bejn l-Istati Membri se jibqgħu jeżistu u ‘t-tfittxija għall-postijiet 
tal-kenn’ se tibqa’ fattur;

Or. nl

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 37
Paragrafu 6

6. (qtugħ) Jistenna b’interess l-evalwazjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Regolazzjoni 
Dublin II u li titqies mill-ġdid jekk ikun possibbli biex jitneħħa l-piż sproporzjonat li 
qed iġorru dawk l-Istati Membri fuq il-fruntieri esterni ta’ l-UE; 

Or. en

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 38
Paragrafu 6

6. Huwa tal-fehma li waħda mit-titjibiet li jridu jsiru fis-sistema ta’ kenn Ewropea 
għandu jkun il-qsim aħjar tal-piż fost l-Istati Membri (biex ikun evitat li pajjiżi fejn l-
ewwel li jmorru ma jitgħabbewx b’piż żejjed – bħal ma hi Malta – b’piż 



PE 386.375v01-00 12/27 AM\656408MT.doc

MT

amministrattiv li ma jistgħux iwettquh fil-pront), u diġà  jistenna b’interess l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni tar-Regolazzjoni Dublin II u kull proposta li tista’ 
tagħmel f’dan il-qasam bil-għan li tassigura li dawk li jfittxu l-kenn ma jkollhomx 
jistennew tant xhur (spiss f’kundizzjonijiet ta’ detenzjoni li jwaħħxu) qabel jitqies il-
każ tagħhom;

Or. it

Emenda minn Inger Segelström

Emenda 39
Paragrafu 6

6. Huwa tal-fehma li waħda mit-titjibiet li jridu jsiru fis-sistema ta’ kenn Ewropea 
għandu jkun il-qsim aħjar tal-piż fost l-Istati Membri, kif kien mitlub, fost affarijiet 
oħra, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Frar 2007 dwar il-qagħda umanitarja tar-
refuġjati mill-Iraq u diġà  jistenna b’interess l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
Regolazzjoni Dublin II u kull proposta li tista’ tagħmel f’dan il-qasam;

Or. sv

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 40
Paragrafu 6

6. Huwa tal-fehma li waħda mit-titjibiet li jistgħu jsiru fis-sistema ta’ kenn Ewropea 
għandu jkun il-qsim aħjar tal-piż fost l-Istati Membri, u jistenna b’ħerqa proposti 
għad-dħul ta’ proċedura ta’ qsim il-piż li tagħmel il-prinċipju tas-solidarjetà 
obbligatorju;

Or. nl

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 41
Paragrafu 6

6. Huwa tal-fehma li waħda mit-titjibiet li jistgħu jsiru fis-sistema ta’ kenn Ewropea 
għandu jkun li titrawwem aktar solidarjetà fost l-Istati Membri, u diġà  jistenna 
b’interess l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Regolazzjoni Dublin II u kull 
proposta li tista’ tagħmel f’dan il-qasam;

Or. es
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Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 42
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jemmen li wieħed mill-istrumenti li jiggarantixxu l-immaniġġjar aħjar tad-dħul fl-
UE minn persuni li jkollhom bżonn ta’ ħarsien internazzjonali għandu jikkonsisti 
f’sistema ta’ għajxien f’post ġdid mifruxa mal-Komunità, imsejsa fuq ir-rispett lejn 
ix-xewqat ta’ l-individwu u l-parteċipazzjoni volontarja ta’ l-Istati Membri kollha 
fis-sistema, li bih dawn il-persuni jkunu ttrasferiti mill-ewwel pajjiż li jilqagħhom 
għal Stat Membru, fejn huma jkunu assigurati li se jingħataw ħarsien u jkollhom 
prospetti ta’ integrazzjoni u awtonomija; bil-UNHCR tieħu sehem fl-għażla u t-
tmexxija ’l quddiem ta’ każijiet speċifiċi;

Or. en

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 43
Paragrafu 7

7. Iqis li għandha tingħata attenzjoni għall-fatt li l-ħaddiema fis-servizz ċivili u l-
imħallfin li huma responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ l-istatus ta’ refuġjat 
irid ikollhom taħriġ xieraq, Jemmen li dan it-taħriġ irid jinkludi gwida dwar il-modi 
kif isiru l-intervisti, kif taħdem ma’ applikanti vulnerabbli u li għaddew minn 
trawma, it-twettiq ta’ tiftix u eżaminar ta’ tagħrif dwar il-pajjiż ta’ l-oriġini, l-
evalwar tal-kredibilità, il-liġi internazzjonali dwar ir-refuġjati u d-drittijiet tal-
bniedem u l-abbozzar tad-deċiżjonijiet, u għandhom ikunu żviluppati 
f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-UNHCR, organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
esperti akkademiċi indipendenti; huwa ta’ l-opinjoni li t-taħriġ ta’ dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet għandu jkun mandatorju u kontinwu u għandu jinkludi taħriġ ta’ 
aġġornament għall-istaff ta’ esperjenza; iqis li l-inizjattiva dwar l-iżvilupp ta’ 
Kurrikulu dwar il-Kenn Ewropew kif inhu issa għandu l-potenzjal li joħloq 
standard għoli għat-taħriġ ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet f’kull stat madwar l-UE;

Or. en

Emenda minn Hubert Pirker

Emenda 44
Paragrafu 7

7. Iqis li għandha tingħata attenzjoni għall-fatt li l-ħaddiema fis-servizz ċivili li huma 
responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ l-istatus ta’ refuġjat irid ikollhom taħriġ 
xieraq imsejjes fuq kurrikulu Ewropew;

Or. de
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Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 45
Paragrafu 7

7. Iqis li għandha tingħata attenzjoni għall-fatt li l-ħaddiema fis-servizz ċivili li huma 
responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ l-istatus ta’ refuġjat irid ikollhom taħriġ 
xieraq, bil-possibilità li jkunu introdotti kwalifiki obbligatorji jew livell obbligatorju 
ta’ kwalifika; 

Or. en

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 46
Paragrafu 8

8. Jappella għal kampanji ta’ tagħrif biex jitwettqu fil-pajjiżi tad-destinazzjoni bil-għan li 
jitkabbar l-għarfien u l-aċċettazzjoni ta’ politika komuni Ewropea dwar il-kenn u l-
ħtieġa li jingħata ħarsien internazzjonali lir-refuġjati;

Or. en

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 47
Paragrafu 8

8. Jappella għal kampanji ta’ tagħrif biex jitwettqu fil-pajjiżi ta’ l-oriġini bil-għan li 
jkunu nfurmati dawk li huma interessati dwar il-proċeduri tal-kenn fl-UE u l-modi 
possibbli ta’ ċaqliq legali minn pajjiż għal ieħor;

Or. en
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Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 48
Paragrafu 8

8. Jappella għal kampanji ta’ tagħrif biex jitwettqu fil-pajjiżi ta’ l-oriġini bil-għan li
dawk li potenzjalment jistgħu jfittxu kenn jifhmu b’mod ċar kemm ir-riskji inerenti fl-
immigrazzjoni illegali u l-konsegwenzi tat-tiċħid ta’ l-istatus ta’ refuġjat u l-għan taċ-
ċaqliq legali minn pajjiż għal ieħor; (qtugħ)

Or. nl

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 49
Paragrafu 8

8. Jappella għal kampanji ta’ tagħrif biex jitwettqu fil-pajjiżi ta’ l-oriġini bil-għan li dawk 
li potenzjalment jistgħu jfittxu kenn jifhmu b’mod ċar l-iskop ta’ l-immigrazzjoni 
legali, l-arranġamenti biex jinkiseb l-istatus ta’ refuġjat jew il-ħarsien umanitarju, 
ir-riskji inerenti fl-immigrazzjoni illegali u l-konsegwenzi tat-tiċħid ta’ l-istatus ta’ 
refuġjat (qtugħ); l-għan għandu jkun li tiżdied il-kapaċità ta’ l-UE li tassorbi r-
refuġjati, li tassigura li l-immigranti ta’ potenzjali ekonomiċi jgħaddu mill-
proċeduri tal-kenn kif inhu xieraq, li jkunu evitati l-imwiet traġiċi ta’ immigranti li 
jitilfu ħajjithom meta jippruvaw jaqsmu l-fruntieri, u li jitnaqqas l-għadd ta’ 
applikazzjonijiet għall-kenn li m’humiex iġġustifikati u l-qsim illegali tal-fruntieri;

Or. it

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 50
Paragrafu 8

8. Jappella għal kampanji ta’ tagħrif biex jitwettqu fil-pajjiżi ta’ l-oriġini u l-pajjiżi li 
jgħaddu minnhom bil-għan li juru b’mod ċar lil dawk li potenzjalment jistgħu jfittxu 
l-kenn (qtugħ) ir-riskji inerenti fl-immigrazzjoni illegali, il-konsegwenzi tat-tiċħid ta’ 
l-istatus ta’ refuġjat u l-għan taċ-ċaqliq legali minn pajjiż għal ieħor (l-għan għandu 
jkun li jitnaqqsu l-applikazzjonijiet għall-kenn li m’humiex iġġustifikati), u l-perikli 
marbuta mat-traffikar tal-bnedmin, b’mod partikulari fejn għandhom x’jaqsmu n-
nisa u l-minuri li jkunu waħedhom, u l-qsim illegali tal-fruntieri;

Or. es
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Emenda minn Patrick Gaubert

Emenda 51
Paragrafu 8

8. Jappella lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex iwettqu kampanji ta’ tagħrif  
(qtugħ) fil-pajjiżi ta’ l-oriġini bil-għan li dawk li potenzjalment jistgħu jfittxu kenn 
jifhmu b’mod ċar ir-riskji inerenti fl-immigrazzjoni illegali, il-konsegwenzi tat-tiċħid 
ta’ l-istatus ta’ refuġjat u l-għan taċ-ċaqliq legali minn pajjiż għall-ieħor; l-għan
għandu jkun li jitnaqqsu l-applikazzjonijiet għall-kenn li m’humiex iġġustifikati u l-
qsim illegali tal-fruntieri;

Or. fr

Emenda minn Martine Roure

Emenda 52
Paragrafu 8

(Ma taffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Or. fr

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 53
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jappella lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex iwaqqfu l-fondi kollha għall-bini 
ta’ ċentri ta’ detenzjoni għal dawk li jfittxu l-kenn barra t-territorju ta’ l-UE jew 
f’pajjiżi li japplikaw biex jissieħbu ma’ l-UE;

Or. it

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 54
Paragrafu 9

9. Jappella għal miżuri li japplikaw għal persuni li ma ngħatawx status ta’ refuġjat jew li l-
istatus ta’ refuġjat tagħhom tħassar biex jitwettqu b’mod ġust u skond id-drittijiet 
fundamentali li għandu kull individwu; jiġbed l-attenzjoni, f’dan ir-rigward, għall-bżonn li 
titwaqqaf proċedura Ewropea għar-ripatrijazzjoni;
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Or. nl

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 55
Paragrafu 9

9. Jappella għal miżuri li japplikaw għal persuni li ma ngħatawx status ta’ refuġjat jew li l-
istatus ta’ refuġjat tagħhom tħassar, wara li  jkunu ntużaw ir-rimedji ġudizzjarji kollha, 
biex jitwettqu (qtugħ) b’mod ġust b’rispett sħiħ lejn il-prinċipju li ma jintbagħtux lura 
u d-dinjità umana u b’rispett lejn il-proċeduri tal-kenn;

Or. en

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 56
Paragrafu 9

9. Jappella għal miżuri li japplikaw għal persuni li ma ngħatawx status ta’ refuġjat jew li 
l-istatus ta’ refuġjat tagħhom tħassar biex jitwettqu malajr u b’mod ġust, ladarba 
jkunu ngħataw ir-raġunijiet għad-deċiżjoni u l-proċeduri ta’ l-appell ikunu twettqu
kollha kif suppost;

Or. it

Emenda minn Luciana Sbarbati

Emenda 57
Paragrafu 9

9. Jappella għal miżuri li japplikaw għal persuni li ma ngħatawx status ta’ refuġjat jew li 
l-istatus ta’ refuġjat tagħhom tħassar biex jitwettqu malajr u b’mod ġust – madankollu 
d-drittijiet ta’ dawk li jfittxu l-kenn ma jridux jinkisru f’xi operazzjoni ta’ 
ripatrijazzjoni u l-pajjiżi ta’ l-oriġini jridu josservaw il-konvenzjonijiet 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

Or. it
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Emenda minn Giusto Catania

Emenda 58
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jappella għal miżuri li japplikaw għal persuni li ngħataw status ta’ refuġjat jew 
ħarsien umanitarju biex jitwettqu malajr u b’mod ġust, ħalli jkunu jistgħu jissawru 
kundizzjonijiet ta’ għajxien diċenti, integrazzjoni effettiva fil-ħajja soċjali u politika
u l-involviment attiv bi sħab fid-deċiżjonijiet meħuda mill-komunità li tilqagħhom;

Or. it

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 59
Paragrafu 10

10. Jappella lill-Kummissjoni biex tassigura li dejtabejż komuni dwar it-tagħrif fuq il-
pajjiż ta’ l-oriġini tkun preċiża, trasparenti, aġġornata u aċċessibbli pubblikament; 
jagħraf li tagħrif dwar il-pajjiż ta’ l-oriġini huwa element importanti b’mod 
partikulari fl-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet għall-kenn u li l-prinċipju ta’ 
ġlieda ġusta jeħtieġ li dawk li jfittxu l-kenn u dawk li jagħtuhom pariri legali 
jkollhom aċċess għall-istess tagħrif dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini bħall-korpi li jieħdu 
d-deċiżjonijiet;

Or. en

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 60
Paragrafu 10

10. Jappella lill-Kummissjoni biex tegħleb malajr kemm jista’ jkun il-problemi tekniċi u 
politiċi involuti fl-introduzzjoni ta’ dejtabejż konġunta li jkun fiha tagħrif dwar il-
pajjiżi ta’ l-oriġini; jittama li soluzzjoni prammatika tista’ tinstab għall-problema tal-
multi-lingwaliżmu; jappella lill-Kummissjoni biex tassigura li d-dejtabejż konġunta 
dwar tagħrif fuq il-pajjiż ta’ l-oriġini tkun preċiża, trasparenti, aġġornata u 
aċċessibbli pubblikament; jagħraf li tagħrif fuq il-pajjiż ta’ l-oriġini huwa element 
importanti b’mod partikulari fl-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet għall-kenn u l-
prinċipju ta’ ġlieda ġusta jeħtieġ li dawk li jfittxu l-kenn u dawk li jagħtuhom pariri 
legali jkollhom aċċess għall-istess tagħrif dwar il-pajjiżi ta’ l-oriġini bħall-korpi li 
jieħdu d-deċiżjonijiet;

Or. en
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Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 61
Paragrafu 10

10. Jappella lill-Kummissjoni biex tegħleb malajr kemm jista’ jkun il-problemi tekniċi u 
politiċi involuti fl-introduzzjoni ta’ dejtabejż konġunta li jkun fiha tagħrif dwar il-
pajjiżi ta’ l-oriġini; iqis li d-dejtabejż ta’ l-UE għandha taħdem bħala sistema 
miftuħa fejn it-tagħrif fuq il-pajjiż ta’ l-oriġini jkun preċiż, trasparenti, aġġornat u 
pubbliku u approvat minn bord ta’ esperti; jinsisti li dawk li jfittxu l-kenn u dawk li 
jagħtuhom pariri legali jrid ikollhom aċċess għall-istess tagħrif dwar il-pajjiżi ta’ l-
oriġini bħall-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet; jittama li soluzzjoni prammatika tista’ 
tinstab għall-problema tal-multi-lingwaliżmu;

Or. en

Emenda minn Patrick Gaubert

Emenda 62
Paragrafu 10

10. Jappella lill-Kummissjoni biex tegħleb malajr kemm jista’ jkun il-problemi tekniċi u 
politiċi involuti fl-introduzzjoni ta’ dejtabejż konġunta li jkun fiha tagħrif dwar il-
pajjiżi ta’ l-oriġini, biex l-Istati Membri jkollhom aċċess għall-istess tagħrif biex 
jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom, jittama li soluzzjoni prammatika tista’ tinstab għall-
problema tal-multi-lingwaliżmu;

Or. fr

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 63
Paragrafu 10

10. Jappella lill-Kummissjoni biex tegħleb malajr kemm jista’ jkun il-problemi tekniċi u 
politiċi involuti fl-introduzzjoni ta’ dejtabejż konġunta li jkun fiha tagħrif dwar il-
kundizzjonijiet ta’ l-għajxien u r-riskju tal-persekuzzjoni individwali fil-pajjiżi ta’ l-
oriġini; jittama li soluzzjoni prammatika tista’ tinstab għall-problema tal-multi-
lingwaliżmu;

Or. it
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Emenda minn Inger Segelström

Emenda 64
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-14 ta’ Frar 2007 dwar l-allegat użu ta’ pajjiżi 
Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u d-detenzjoni illegali ta’ priġunieri1,li l-
għan tagħha kien, fost affarijiet oħra, li tqis modi kif tkun evitata kull repetizzjoni 
ta’ l-abbużi u l-vjolazzjonijiet li twettqu b’rabta mal-miżuri kontra t-terroriżmu; 
jenfasizza l-pożizzjoni tiegħu li t-terroriżmu jrid ikun miġġieled b’mezzi legali u 
jkun mirbuħ fi ħdan il-qafas tal-liġi internazzjonali u nazzjonali; iqis, b’mod 
partikulari, li m’għandu jkun hemm qatt xi kompromess rigward is-suġġett tal-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; huwa tal-fehma li r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem jrid dejjem jieħu prijorità, biex dawk li huma 
suspettati li huma terroristi jkollhom il-każijiet tagħhom eżaminati u ġġudikati 
permezz ta’ proċedura legali korretta; josserva li dan il-prinċipju għandu b’mod 
partikulari jkun osservat rigward il-każijiet ġodda għall-kenn, li issa huma f’idejn l-
Istati Membri;

Or. sv

Emenda minn Inger Segelström

Emenda 65
Paragrafu 10 b (ġdid)

10b. Isostni l-appell tiegħu lill-Kunsill, bi qbil mar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew tas-6 ta’ Lulju 20062 u l-14 ta’ Frar 20073 dwar l-allegat użu ta’ pajjiżi 
Ewropej miċ-CIA għat-trasportazzjoni u d-detenzjoni illegali ta’ priġunieri, biex 
tkun adottata pożizzjoni komuni li twarrab li jkunu aċċettati assigurazzjonijiet 
diplomatiċi sempliċi minn pajjiżi terzi bħala bażi għal dispożizzjonit ta’ xi 
estradizzjoni legali, fejn ikun hemm provi sostanzjali biex wieħed jemmen li l-
individwi se jkunu fil-periklu li jkunu soġġetti għat-tortura jew trattament ħażin;

Or. sv

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 66
Paragrafu 11

11. Jappella lill-Kummissjoni biex twaqqaf kull sforz biex tfassal lista ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini  fejn m’hemmx periklu sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti s-sentenza 
tagħha dwar l-azzjoni għall-annullament tad-dispożizzjonijiet li għandhom 

  
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0032.
2 Testi adottati, P6_TA(2006)0316.
3 Testi adottati, P6_TA(2007)0032.
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x’jaqsmu ma’ l-adozzjoni ta’ lista minima komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala 
pajjiżi ta’ l-oriġini bla periklu u l-lista komuni ta’ pajjiżi terzi Ewropej fejn 
m’hemmx periklu fid-Direttiva 2005/85/KE mressqa mill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 67
Paragrafu 11

11. Jappella lill-Kummissjoni biex twaqqaf kull sforz biex tfassal lista ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini  fejn m’hemmx periklu sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti s-sentenza 
tagħha dwar l-azzjoni għall-annullament tad-dispożizzjonijiet li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-adozzjoni ta’ lista minima komuni ta’ pajjiżi terzi meqjusa bħala 
pajjiżi ta’ l-oriġini bla periklu u l-lista komuni ta’ pajjiżi terzi Ewropej fejn 
m’hemmx periklu fid-Direttiva 2005/85/KE mressqa mill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 68
Paragrafu 11

11. Iħeġġeġ il-Kummissjoni biex twaqqaf l-isforzi biex tfassal lista ta’ pajjiżi ta’ l-oriġini 
mingħajr periklu skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 29 tad-Direttiva fuq il-
proċeduri dwar il-kenn, sakemm tkun għadha mistennija s-sentenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja fuq din il-kwistjoni; jenfasizza li tista’ taċċetta biss il-lista komuni Ewropea 
ta’ pajjiżi terzi ta’ l-oriġini mingħajr periklu li ġiet adottata taħt il-proċedura tad-
deċiżjonijiet konġunti u li tirrispetta d-dispożizzjonijiet ewlenin fuq din il-kwistjoni kif 
stabbiliti fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tagħha tas-27 ta’ Settembru 2005 dwar il-
proposta emendata għal direttiva tal-Kunsill dwar standards minimi tal-proċeduri fl-
Istati Membri għall-għoti jew l-irtirar ta’ l-istatus ta’ refuġjat1; jenfasizza, barra minn 
hekk, li l-kunċett ta’ pajjiż terz mingħajr periklu ma jeħlisx lill-Istati Membri  mill-
obbligi tagħhom taħt il-liġi internazzjonali, b’mod partikulari id-dispożizzjonijiet
stabbiliti fil-Konvenzjoni ta’ Ġinevra rigward il-prinċipju li ma jitkeċċewx u
jintbagħtu lura u l-evalwazzjoni individwali ta’ kull applikazzjoni għall-kenn;

Or. en

  
1 ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 46.
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Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 69
Paragrafu 11

11. Jixtieq ikun jaf aktar dwar l-isforzi tal-Kummissjoni, skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 29 tad-direttiva dwar il-proċeduri tal-kenn, biex tiġi stabbilita lista ta’ pajjiżi 
mingħajr periklu (qtugħ);

Or. nl

Emenda minn Giusto Catania u Adamos Adamou

Emenda 70
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bil-ferħa l-isforzi tal-Kummissjoni biex jitwettqu d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 29 tad-direttiva dwar il-proċeduri tal-kenn, jinnota li huwa impossibbli li 
titfassal lista ta’ pajjiżi ta’ l-oriġini mingħajr periklu, u jappella lill-Kunsill biex jieħu 
deċiżjonijiet  immedjati f’dan ir-rigward;

Or. it

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 71
Paragrafu 11

11. Jilqa’ bil-ferħa l-isforzi tal-Kummissjoni biex jitwettqu d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 29 tad-direttiva dwar il-proċeduri tal-kenn, jinnota li huwa impossibbli li 
titfassal lista ta’ pajjiżi ta’ l-oriġini mingħajr periklu, u jappella lill-Kunsill biex jieħu 
deċiżjonijiet  immedjati f’dan ir-rigward;

Or. it

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 72
Paragrafu 12

12. Huwa tal-fehma li l-idea ta’ Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew għandha tkun mistħarrġa 
aktar u appella lill-Kummissjoni biex tinkludi l-garanziji meħtieġa għat-
trasparenza u r-responsabbilità tiegħu;



AM\656408MT.doc 23/27 PE 386.375v01-00

MTMT

Or. en

Emenda minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 73
Paragrafu 12

12. (Qtugħ) jappella lill-Kummissjoni, (qtugħ) fir-rapport li se tissottometti kmieni fl-
2008 rigward il-progress fl-ewwel fażi tal-ħidmiet, biex tindika jekk aġenzija ta’ 
‘Appoġġ Ewropew' hijiex tabilħaqq meqjusa bħala meħteġa, tiddikjara il-vantaġġi, 
l-iżvantaġġi u l-ispejjeż addizzjonali involuti;

Or. nl

Emenda minn Jean Lambert

Emenda 74
Paragrafu 12

12. Huwa tal-fehma li l-koordinament ta’ ħidmiet marbuta mal-kooperazzjoni prattika 
dwar kwistjonijiet marbuta mal-kenn irid jibqa’ r-responsabbiltà tal-Kummissjoni, li 
trid tingħata r-riżorsi adattati għal dik il-ħidma; huwa tal-fehma li l-idea ta’ Uffiċċju 
ta’ Appoġġ Ewropew għandha tkun mistħarrġa aktar u jappella lill-Kummissjoni 
biex tinkludi l-garanziji meħtieġa għat-trasparenza u r-responsabiltà tiegħu;

Or. en

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 75
Paragrafu 12

12. Huwa tal-fehma li l-koordinament ta’ ħidmiet marbuta mal-kooperazzjoni prattika dwar 
kwistjonijiet marbuta mal-kenn għandu jibqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni, li trid tingħata 
r-riżorsi adattati għal dik il-ħidma; jappella lill-Kummissjoni biex tistħarreġ aktar l-
idea ta’ Uffiċċju ta’ Appoġġ Ewropew u jappella lill-Kummissjoni biex tinkludi l-
garanziji meħtieġa għat-trasparenza u r-responsabbiltà tiegħu;

Or. en
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Emenda minn Giusto Catania

Emenda 76
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Iqis bħala mhux aċċettabbli li dawk li jfittxu l-kenn għandhom jinżammu 
f’kundizzjonijiet li jċaħħduhom mil-libertà ta’ l-individwu u jenfasizza l-ħtieġa li 
dawk li jfittxu l-kenn ikunu akkomodati matul il-proċeduri dwar il-kenn f’faċilitajiet 
li m’humiex ċentri ta’ detenzjoni għall-immigranti illegali;

Or. it

Emenda minn Javier Moreno Sánchez

Emenda 77
Paragrafu 13

13. Jappella lill-Istati Membri biex jikkoperaw ma’ l-UNHCR u (qtugħ) jwettqu 
eżerċizzju ta’ ‘Inizjattiva ta’ Kwalità’ u jippubblikaw ir-riżultati ta’ dik l-inizjattiva, 
biex jiffamiljarizzaw lin-nies ma’ u jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-aħjar prattiċi rigward l-
ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet għall-ħarsien internazzjonali;

Or. es

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 78
Paragrafu 13

13. Jappella lill-Istati Membri biex jikkoperaw ma’ l-UNHCR u (qtugħ) jwettqu 
eżerċizzju ta’ ‘Inizjattiva ta’ Kwalità’ u jippubblikaw ir-riżultati ta’ dik l-inizjattiva, 
biex jiffamiljarizzaw lin-nies ma’ u jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-aħjar prattiċi rigward l-
ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet għall-ħarsien internazzjonali;

Or. it

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler and Claude Moraes

Emenda 79
Paragrafu 13

13. Jappella lill-Istati Membri biex jikkoperaw b’mod sħiħ ma’ l-UNHCR, u biex 
jagħtuha l-appoġġ adattat li jinkludi l-għoti ta’ fondi addizzjonali u kkordinati, u, 
fuq l-eżempju tar-Renju Unit u l-Awstrija, iwettqu eżerċizzju ta’ ‘Inizjattiva ta’ 
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Kwalità’ u jippubblikaw ir-riżultati ta’ dik l-inizjattiva, biex jiffamiljarizzaw lin-nies 
ma’ u jinkoraġġixxu l-użu ta’ l-aħjar prattiċi rigward l-ipproċessar ta’ l-
applikazzjonijiet għall-ħarsien internazzjonali;

Or. en

Emenda minn Luciana Sbarbati

Emenda 80
Paragrafu 14

14. Jilqa’ bil-ferħ il-miżuri ppjanati mill-Kummissjoni biex tipprovdi appoġġ (inkluż 
appoġġ finanzjarju) għall-Istati Membri, biex ikun assigurat li l-pożizzjoni 
ġeografika tagħhom ma tagħtihomx żvantaġġ inġust fl-immaniġġjar ta’ l-
immigrazzjoni u l-ħarsien tar-refuġjati, la darba l-applikazzjonijiet għall-kenn 
ikunu jeħtieġu li jiġu implimentati strutturi adattati u proċeduri mgħaġġla anki
permezz ta’ timijiet ta’ esperti li jintbagħtu apposta;

Or. it

Emenda minn Giusto Catania

Emenda 81
Paragrafu 14

14. Jilqa’ bil-ferħ il-miżuri ppjanati mill-Kummissjoni biex tappoġġja lil dawk l-Istati 
Membri, li huma taħt pressjoni qawwija, biex ilaħħqu mal-problemi li għandhom 
x’jaqsmu mal-wasla ta’ dawk li jfittxu kenn u l-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjoinijiet 
għall-kenn; jilqa’ bil-ferħ, b’mod partikulari u fuq kollox, il-proposta li  jintbagħtu 
timijiet ta’ esperti u jqis li jrid jittieħed pass aktar ’l quddiem billi jkunu permessi 
derogi mir-Regolazzjoni ta’ Dublin II;

Or. it

Emenda minn Patrick Gaubert

Emenda 82
Paragrafu 14

14. Jilqa’ bil-ferħ il-miżuri ppjanati mill-Kummissjoni biex tappoġġja dawk l-Istati 
Membri, li huma taħt pressjoni qawwija, biex ilaħħqu mal-problemi li għandhom 
x’jaqsmu mal-wasla ta’ dawk li jfittxu kenn u l-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet 
għall-kenn; jilqa’ bil-ferħ, b’mod partikulari u fuq kollox, il-proposta li  jintbagħtu 
timijiet ta’ esperti, li jistgħu jkunu kkordinati mill-Aġenzija Frontex;
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Or. fr

Emenda minn Hubert Pirker

Emenda 83
Paragrafu 14

14. Jilqa’ bil-ferħ il-miżuri ppjanati mill-Kummissjoni biex tappoġġja dawk l-Istati 
Membri, li huma taħt pressjoni qawwija, biex ilaħħqu mal-problemi li għandhom 
x’jaqsmu mal-wasla ta’ dawk li jfittxu kenn u l-evalwazzjoni ta’ l-applikazzjoinijiet 
għall-kenn; jilqa’ bil-ferħ, b’mod partikulari u fuq kollox, il-proposta li  jintbagħtu 
timijiet ta’ esperti li jinkludu esperti minn Stati Membri differenti;

Or. de

Emenda minn Patrick Gaubert

Emenda 84
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jinkoraġġixxi l-Kummissjoni biex tagħmilha aktar faċli li wieħed jikseb aċċess 
għall-istrumenti finanzjarji bħal ma hu l-Fond għar-Refuġjati Ewropew u l-
Programm ARGO biex tagħti l-poter lill-Istati Membri li jiksbu fondi b’mod 
mgħaġġel f’każ ta’ emerġenza;

Or. fr

Emenda minn Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Claude Moraes

Emenda 85
Paragrafu 16

16. Jenfasizza li l-korp tal-liġi tal-Komunità mwaqqaf fil-qasam tal-politika dwar il-kenn 
irid ikun interpretat u applikat b’mod uniformi f’kull stat ta’ l-Unjoni; huwa tal-fehma li 
l-armonizzazzjoni fil-qasam tal-politika dwar il-kenn tkun iffaċilitata u mħaffa jekk il-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej jista’ fil-ġejjieni jkun ikkonsultat minn 
qrati li mhumiex il-qrati nazzjonali ta’ l-ewwel istanza, kif inhu l-każ bħalissa; jappella
lill-Kunsill, għaldaqstant, biex jagħti lura lill-Qorti tal-Ġustizzja l-poteri sħaħ tagħha fil-
qasam tad-deċiżjoinijiet preliminari mogħti lilha skond Titlu IV tat-Trattat tal-KE;
jilqa’ bil-ferħ il-Karta ta’ Diskussjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja1 fuq it-trattament ta’ 
mistoqsijiet li jkunu rreferuti għal deċiżjoni preliminari rigward il-qasam tal-libertà, 
is-sigurtà u l-ġustizzja u jinkoraġixxi d-diskussjoni fuq il-ħtieġa ta’ proċedura li tkun 

  
1  Dokument tal-Kunsill 13272/06.
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adattata għax-xejra speċifika tal-każijiet fil-qasam tal-kenn u l-immigrazzjoni;

Or. en

Emenda minn Sarah Ludford

Emenda 86
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jappoġġja l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tat-28 ta’ Ġunju 
2006 dwar l-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Titlu IV tat-Trattat tal-KE rigward il-
ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja bil-għan li jkun assigurat ħarsien ġudizzjarju 
aktar effettiv (COM(2006)0346); ifakkar lill-Kunsill li skond l-Artikolu 67(2) tat-
Trattat tal-KE, il-Kunsill għandu l-obbligu li jieħu deċiżjoni bil-għan li jadatta d-
dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fi 
tmiem il-perjodu transizzjonali ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Amsterdam; jappella lill-Kunsill biex jadotta malajr kemm jista’ jkun l-abbozz ta’ 
deċiżjoni tal-Kunsill li tadatta d-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Qorti 
tal-Ġustizzja fl-oqsma li jaqgħu taħt it-Titlu IV tat-Trattat tal-KE; fl-istess waqt 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tul tal-proċedura dwar deċiżjonijiet preliminari 
quddiem il-Qorti, billi f’każijiet ta’ kenn, deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-
Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni jew il-validità ta’ l-istrumenti tal-Komunità tista’ 
tkun urġenti minħabba li jkunu imminenti miżuri ta’ tkeċċija per eżempju; jilqa’ 
bil-ferħ il-Karta ta’ Diskussjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq it-trattament ta’ 
mistoqsijiet li jkunu rreferuti għal deċiżjoni preliminari rigward il-qasam tal-libertà, 
is-sigurtà u l-ġustizzja bħala bażi għal diskussjoni biex tingħeleb din il-problema.

Or. en


