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I. Introduzzjoni

Dan id-dokument ta’ ħidma juri fuq fuq il-mistoqsijiet prinċipali u t-tħassib tar-rapporteur dwar il-
proposta tal-Kummissjoni għal Regolament li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni (CCI) 
dwar il-viżi għall-karigi diplomatiċi u konsulari fir-rigward ta’ l-introduzzjoni tal-bijometriċi 
inklużi dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni ta’ kif jintlaqgħu  u jkunu pproċessati  l-
applikazzjonijiet għall-viżi. 

II. Preżentazzjoni qasira u l-istatus tal-proposta 

Din il-proposta hija meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-VIS u l-għan tagħha hu doppju. Fuq naħa 
toħloq il-bażi legali għall-ġbir ta’ dejta bijometrika u tistabbilixxi l-istandards għal dan il-ġbir. Fuq 
in-naħa l-oħra tipprovdi qafas legali għall-organizzazzjoni ta’ l-uffiċji konsulari ta’ l-Istati Membri 
ħalli tagħmilha possibbli biex dawn ilaħħqu max-xogħol tal-ġbir tal-bijometrika u biex tnaqqas l-
ispejjeż.

Il-kitba ġenerali mill-ġdid tas-CCI (COM (2006)403 fejn insibu bħala rapporteur lil Henrik Lax )1

se tinkorpora din il-proposta. Bħalma kien ġie rikonoxxut li din il-kitba mill-ġdid ser tieħu aktar 
żmien, il-Kummissjoni għażlet li tissottometti strument legali separat biex hekk ikun jista’ jsir 
progress aktar mgħaġġel dwar il-kwistjonijiet relatati mal-VIS. 

Ir-rapporteur tenfasizza l-fatt li n-negozjati dwar ir-regolament tal-VIS kienu diġà fi stadju avvanzat 
meta l-proposta li hemm bħalissa kienet ippreżentata mill-Kummissjoni. Il-fatt li dawn il-proposti, 
tant marbutin flimkien, ma kinux ġew negozjati fl-istess waqt, jista’ jkun problematiku  billi kien 
ġie rraġunat li ċerti aspetti bħalma huma l-eċċezzjonijiet mill-bijometriċi għandhom ikunu regolati 
fil-qafas tal-VIS milli fil-proposta kurrenti.

Mod aktar trasparenti u ferm aktar sensibbli ta’ kif wieħed iħares lejn din il-kwistjoni kien ikun billi 
l-ewwel jiġi rivedut il-Kodiċi tal-Viża kollu li jinkludi l-ġabra tal-bijometriċi u mbagħad jiġi 
propost il-VIS li għandu jimplimenta r-regoli tal-Kodiċi tal-Viża. Il-konsegwenza ta’ li ma sarx 
hekk, hi li hemm riskju li wara li jiġi adottat il-Kodiċi tal-Viża, ir-regolament VIS ikollu jiġi rivedut 
kollu kemm hu sabiex ikun konformi ma’ l-acquis dwar il-politika komuni tal-viża. Din mhix ħaġa 
għaqlija li ssir u għalhekk ir-rapporteur tixtieq li tingħaqad mar-rapporteur fuq il-Kodiċi tal-Visa 
(Lax) dwar il-bżonn ta’ konsistenza u koordinazzjoni bejn ir-rapporti. 

III. Suġġetti importanti.

Is-suġġetti prinċipali ta’ din il-proposta huma: 

1. Bijometriċi (ġbir, standards, limiti t’eta, użu, frekwenza tal-ġbir eċċ); 
2. mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri għall-ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet tal-
viżi u b’mod partikolari minn barra u wkoll il-possibilità prattika ta’ forom oħra ta’ kooperazzjoni 
proposti mill-Kummissjoni.  

  
1 Jibda minn issa ’l quddiem ikun magħruf bl-isem il-ġdid tiegħu tal-Kodiċi tal-Viża.



DT\659386MT.doc 3/5 PE 386.565v01-00

MT

1. Bijometriċi

1a. Ġbir u standards 

L-Istati Membri se jkollhom jiġbru l-identifikaturi bijometriċi li jinkludu x-xbieha tal-wiċċ u għaxar 
marki tas-swaba minn kull applikant li jkollu jidher personalment meta jkun qed japplika għall-viża 
l-ewwel darba. Il-kondizzjonijiet tekniċi meħtieġa għandhom ikunu jaqblu ma’ l-istandards 
internazzjonali kif stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili fi ħdan il-
Ġnus Magħquda  (ICAO),  f’dokument 9303 parti 1(passaporti) is-6 edizzjoni. Dan id-dokument 
kien ikkwotat fil-proposta tal-Kummissjoni qabel ma din kellha l-istatus ta’ dokument adottat fl-
istadju finali u li r-rapporteur għad ma ngħatatilhiex kopja tiegħu mill-Kummissjoni. 

Intwera tħassib dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-ICAO dwar l-istandards bijometriċi.1 Bir-raġun 
kollu, mistoqsijiet, jistgħu jitqajmu dwar ir-rwol tagħha fit-twaqqif  ta’ standards u l-parteċipazzjoni 
ta’ l-UE, dwar in-nuqqas ta’ trasparenza u responsabiltà demokratika. Kien hemm evalwazzjoni 
dwar kemm dawn l-istandards tal-ICAO huma kredibbli, xierqa u adattati għall-kuntest tal-VIS? 
Hemm bżonn li l-bijometriċi jinġabru f’ambjent sigur. Għandu jkun hemm sigurtà tad-dejta 
uniformi u regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta li japplikaw kull fejn dawn jinġabru? 

1b. Limiti ta’ età u ta’ użu

Marki tas-swaba’

Il-Kummissjoni tipproponi li jittieħdu l-marki tas-swaba’ tat-tfal minn sitt snin ’il fuq. Mhux 
propost li jkun hemm l-ogħla limitu. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni persuni anzjani li ma jistgħux 
jagħtu l-marki tas-swaba’ jaqgħu taħt il-kategorija ta ‘persuni li fiżikament impossibli li 
jitteħdulhom il-marki tas-swaba’’ 

Rigward il-limitu ta’ sitt snin, il-Kummissjoni tispjega fil-memorandum ta’ spjega li l-marki tas-
swaba’ ta’ tfal ta’ bejn is-6 u t-12-il sena huma utli biss għall-paragun bejniethom (i.e għal skopijiet 
ta’ verifika biss). Madankollu, it-test ma jinkludix dispożizzjoni bħal din. Mhux ċar jekk l-
intenzjoni tal-Kummissjoni kinitx tabilħaqq li tħalli l-użu tal-marki tas-swaba’ ta’ tfal ta’ bejn is-6 u 
t-12-il sena għal verifika biss u jekk iva, għaliex dispożizzjoni bħal din ma ġietx inkluża fit-test 
legali nnifsu? Aktar minn hekk, ir-rapporteur temmen li l-post adattat biex jiġi regolat l-użu tal-
marki tas-swaba’ huwa fir-regola tal-VIS (li titratta l-użu, waqt li din ir-regola titratta l-ġbir).  

Hija xi ħaġa partikolarment li tolqtok, li l-proposta dwar il-limitu ta’ l-eta’ tirrifletti diskussjoni li l-
Kummissjoni kellha diġà ma’ l-Istati Membri fil-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Viża u l-Kumitat 
Strateġiku (Scifa)2, li  tagħti l-impressjoni li hemm xi attentat li jiġi antiċipat l-involviment 
demokratiku tal-Parlament Ewropew permezz tal-proċess tal-ko-deċiżjoni. Ir-Rapporteur 
jiddispjaċiha li deċiżjoni importanti bħal din, li għandha impatt qawwi fuq il-privatezza ta’ l-
individwi ttieħdet mingħajr dibattitu demokratiku, u tispera li l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew 
jinstemgħu b’mod sħiħ fil-proċess tal-ko-deċiżjoni. 

  
1 Ara per eżempju “ ittra miftuħa lill-ICAO – it-tieni rapport dwar 'lejn infrastruttuta internazzjonali għas-sorveljanza 
tal-moviment”, 30 ta’ Marzu , 2004. 
2 Ara memorandum ta’ spjega, paġna 9
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M’hemmx studji deċiżivi ta’ l-esperti dwar il-kredibilità tat-teknoloġija tal-marki tas-swaba’ għat-
tfal u l-anzjani. Is-sistemi Eurodac u US-Visit jidhru li huma l-uniċi esperjenzi s’issa, li jinvolvu 
skala daqshekk kbira tal-popolazzjoni u dawn iż-żewġ sistemi jistorjaw marki tas-swaba’ ta’ persuni 
minn 14-il sena ’l fuq. Dwar sa fejn jasal il-limitu, skond il-programm US-VISIT, persuni ta’ ’l fuq 
minn 79 sena huma eżentati mit-teħid tal-marki tas-swaba’. Dan għaliex dawn il-persuni mhumiex 
ikkunsidrati aktar ta’ periklu u l-kwalità tal-marki tas-swaba’ tiddeterjora ma’ l-età. Jista’ jkun ukoll 
li l-anzjani jkollhom aktar diffikultà biex jagħtu l-marki tas-swaba’ tagħhom per eżempju jekk 
huma debboli jew għandhom ir-rogħda. 

Ir-rapport1 preliminarju BIODEV ikkonkluda li għalkemm għad hemm bżonn dawn l-istudji u 
esperimenti, fil-prattika t-teħid tal-marki tas-swaba’ ta’ tfal minn 7 snin ’il fuq huwa perfettament 
possibli u anke għal tfal t’inqas minn 7 snin ikun possibli b’sistema aktar effiċjenti. 

Biex jitwaqqaf limitu ġdid għall-età hemm bżonn li jsir eżami bir-reqqa u l-preferenza preliminari 
tar-rapporteur hija li jiġu stabbiliti limiti ta’ eta bejn l-14 u d-79 sena bħala l-aktar adattati għall-
oġġettivi tal-VIS, għalkemm se tevalwa sewwa l-argumenti dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tat-tfal. 
Dan ineħħi ukoll il-bżonn li tiġi regolata l-għażla tal-verifikazzjoni jew identifikazzjoni u tista’ 
ssolvi l-kwistjoni tal-frekwenza li tingħata dejta biometrika mit-tfal huma u jikbru.   

Ritratti

Il-Kummissjoni tagħmel distinzjoni bejn ritratti skanjati u ritratti meħudin fil-ħin ta’ l-applikazzjoni 
imma r-raġunijiet għal din id-distinzjoni mhumiex ċari. 

M’hemm ebda limitu ta’ eta, previst għat-teħid tar-ritratti. Madankollu jagħmel sens li tiġi storjata 
fid-dejtabejż ċentrali, dejta ta’ ċertu kwalità, li tkun tista’ tintuża b’mod ta’ min wieħed joqgħod 
fuqha fejn ma jidhirx li hu l-każ għal ritratti ta’ tfal li jkunu għadhom kemm twieldu.  Aktar minn 
hekk, skond il-proposta tal-Kummissjoni tfal taħt is-6 snin, li huma eżentati mit-teħid tal-marki tas-
swaba’, m’hemmx bżonn li jmorru personalment fil-konsolat. Mhix ta’ għajnuna għall-applikanti li 
jkunu jridu jmorru personalment biex jagħtu r-ritratti. Jista’ jiġi stipulat li għal tfal taħt ċertu età 
ritratti skannjati biss għandhom jintużaw.

Kieku kellu jiġi stabbilit limitu ta’età, x’għandu jkun dan il-limitu? Il-limitu ta’ età għar-ritratti 
għandu jkun konsistenti mal-limitu ta’ età għat-teħid tal-marki tas-swaba’? 

Rigward l-użu tar-ritratti, ġie miftiehem matul in-negozjati inter-istituzzjonali dwar ir-regolament 
VIS li r-ritratti għandhom jiġu wżati għal raġunijiet ta’ verifika billi studji tal-esperti wrew li t-
teknoloġija għall-għarfien tal-wiċċ għadha mhix matura biżżejjed biex tipprovdi riżultati li fuqhom 
wieħed jista’ joqgħod waqt proċess ta’ identifikazzjoni. 

1c. Konformità ma’ l-għanijiet tal-VIS 

Il-kwistjoni tal-limiti ta’ l-età biex jittieħdu l-marki tas-swaba’ u r-ritratti mhix biss kwistjoni ta’ 
prattikabilità u użu ta’ min joqgħod fuqu, imma wkoll kwistjoni ta’ x’benefiċċju reali dawn 
jippreżentaw għall-implimentazzjoni ta’ l-għanijiet tal-VIS. Aktar minn hekk, sabiex jiġu rispettati 
l-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta tan-neċessità u l-proporzjonalità, eżenzjonijiet mill-

  
1 Biodev, 21 ta’ Novembru 2005, "Rapport intermédiaire à la Commission européenne"
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kundizzjonijiet tal-bijometriċi għandhom ikunu evalwati fid-dawl ta’ dawn il-miri. Għalhekk id-
deċiżjoni politika meħuda f’dan il-kuntest għandha tkun ibbażata mhux biss fuq ir-realtajiet tekniċi, 
imma wkoll fuq il-konsiderazzjonijiet ta’ ndħil fil-privatezza. 
Il-Kummissjoni, evalwat il-limitu ta’ l-età propost u l-kwistjoni sħiħa ta’ l-eżenzjonijiet mill-
kundizzjonijiet tal-bijometriċi fid-dawl tal-miri tal-VIS, biex b’hekk tissodisfa l-prinċipji tan-
neċessità u tal-proporzjonalità?  

1d. Frekwenza tal-ġbir tad-dejta bijometrika

Il-Kummissjoni pproponiet li kull applikant għandu bżonn jidher personalment sabiex jissottometti 
l-ewwel applikazzjoni għall-viża. Għal kull applikazzjoni oħra li ssir wara, l-applikant m’għandux 
bżonn jidher personalment għaliex l-identifikaturi bijometriċi jiġu kkupjati mill-ewwel 
applikazzjoni, sakemm l-aħħar reġistrazzjoni ma tkunx ilha aktar minn 48 xahar. Dan għandu jkun 
f’relazzjoni mal-ħames snin, perjodu ta’ żamma kif stipulat fir-regolament tal-VIS. Għandu jkun 
kjarifikat eżattament xi jfisser it-terminu ‘l-aħħar reġistrazzjoni’ billi dan it-terminu mhux użat fir-
regolament VIS.  

Ir-rapporteur tikkonsidra li fil-prinċipju dan huwa mod bilanċjat u ser jirrappreżenta benefiċċju 
importanti għal vjaġġaturi frekwenti u ġenwini. Id-drittijiet ta’ l-applikant ser ikunu protetti, meta 
dawn ser ikollhom jidhru personalment meta jkunu qed jitolbu viża darba kull erba’ snin biss. Fl-
istess ħin, perjodu twil li fih id-dejta bijometrika tkun tista’ tiġi wżata żżid l-aċċessibilità u tnaqqas 
it-tagħbija ta’ xogħol minn fuq il-konsolati. 

Madankollu hemm ftit kwistjonijiet ta’ tħassib. L-identifikaturi tal-bijometriċi tat-tfal jinbidlu 
malajr, li huwa partikolarment relevanti meta tqis il-limitu ta’ età żgħira li pproponiet il-
Kummissjoni għat-teħid tal-marki tas-swaba’ u għalhekk it-tqabbil ta’ dawn il-marki ma jkunx jista’ 
jsir eżatt. Jekk jiġi magħżul limitu ta’ età ikbar jkun jista’ fil-prinċipju jevita problemi bħal dawn 
billi l-marki tas-swaba’ jkunu maturi biżżejjed. It-tieni, għall-applikanti l-oħra kollha, wieħed irid 
jeżamina bir-reqqa l-problemi li jistgħu jqumu fil-prattika (speċjalment fl-istazzjonijiet ta’ kontroll 
fil-fruntieri), jekk l-eżattezza tat-tqabbil tistax tiġi affettwata. Il-każijiet ta’ “identitajiet 
misruqa/individwi li jixxiebħu” għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa.   


