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Petizzjoni 0434/2006 mressqa minn Marco Neves da Silva (Portugiż) dwar l-allegat 
standards inadegwati ta’ sigurtà fl-ajruport ta’ Porto. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-istandards ta’ sigurtà fl-ajruport internazzjonali 
"Francisco Sá Carneiro" f’Porto jonqsu milli jilħqu l-kondizzjonijiet minimi stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni rilevanti ta’ l-UE. Wara li rrefera, mingħajr ebda suċċess, il-kwistjoni lill-
awtoritajiet nazzjonali u lill-President tal-Kummissjoni, li min-naħa tiegħu rrefera l-każ lid-
Direttorat-Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Enerġija u t-Trasport, issa qed ifittex azzjoni 
xierqa mill-Parlament Ewropew ħalli jiżgura s-sigurtà tal-passiġġieri bl-ajru li jkunu qed 
jivvjaġġaw lejn u mill-ajruport ta’ Porto. 

2. Ammissibiltà

Dikjarata ammissibbli fil-25 t’ Ottubru  2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond 
ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Dak li ressaq il-petizzjoni jiddikjara li oġġetti pprojbiti jistgħu jiddaħħlu fiż-żona għat-tluq 
tal-passiġġieri skrinjati minn żoni pubbliċi, billi l-ħajt tal-konfini mhuwiex biżżejjed biex 
jevitaw dan fl-ajruport internazzjonali "Francisco Sá Carneiro" ta’ Porto. Dak li ressaq il-
petizzjoni jippretendi li l-oġġetti pprojbiti jistgħu jintefgħu minn fuq il-ħajt, li mhux għoli 
biżżejjed, jew imdaħħla minn bejn il-ħajt u l-kolonni ta’ sapport li hemm.    

Ir-Regolament 2320/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi regoli komuni 
dwar is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni ċivili. F’dan ir-Regolament, Paragrafu 2.2.1 (i) ta’ l-Anness 
jimponi din il-kondizzjoni. 

2.2.1. Zoni ristretti ta' sigurt u Zoni Airside Ohrajn
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(i) L-access ghal zoni ristretti ta' sigurt u zoni airside ohra ghandu jkun ikkontrollat 
f'kull hin biex jigi assigurat li l-ebda persuna mhux awtorizzata ma tidhol f'dawn iz-
zoni u li l-ebda oggetti projbiti ma jkunu jistghu jiddahhlu fiz-zoni ristretti ta' sigurt 
jew fl-ingenju ta' l-ajru.

Ċertament, dak li ressaq il-petizzjoni rrefera l-każ lill-Kummissjoni li għamlet kuntatt ma’ l-
Awtoritajiet ta’ l-Avjazzjoni Ċivili Portugiżi f’dak iż-żmien u ngħatat konferma li l-kwistjoni 
kienet qiegħda tiġi indirizzata bil-bini mill-ġdid tal-ħajt madwar iż-żona ta’ sigurtà ristretta u 
l-infurzar mill-ġdid tas-sorveljanza sakemm jitlesta x-xogħol.  

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Portugiżi konċernati biex jaġġornawha bl-informazzjoni 
dwar il-proċess ta’ tiswija u issa għandha konferma li x-xogħol dalwaqt jitlesta. L-evidenza 
pprovduta tindika konformità mal-kondizzjoni mitluba mir-Regolament. 


