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2. Mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri

L-introduzzjoni tal-bijometriċi se taffettwa kemm l-uffiċċji konsulari ta’ l-Istati Membri 
kif ukoll lill-applikanti għall-viża nfushom. L-Istati Membri se jkollhom bżonn riżorsi 
addizzjonali f’dawk li huma uffiċċji, staff, tagħmir, eċċ. L-applikanti se jkollhom imorru 
japplikaw huma personalment għall-inqas meta jissottomettu l-ewwel applikazzjoni u dan 
jista’ joħloq problema, b’mod partikulari meta l-Istati Membri ma jkollhomx uffiċċji 
konsulari fil-pajjiżi terzi mdaħħlin fil-kwistjoni u/jew l-applikanti jkunu jridu jivvjaġġaw 
fit-tul biex jaslu f’uffiċċju konsulari. Tisħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri hija 
meħtieġa biex tintlaqa’ l-isfida li nħolqot bl-introduzzjoni tal-bijometriċi.

Biex jingħelbu dawn il-problemi, il-Kummissjoni pproponiet diversi mekkaniżi ta’ 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri: rappreżentanza limitata; ko-lokazzjoni; ċentri komuni 
għall-applikazzjonijiet jew, bħala l-aħħar għażla, l-esternalizzazzjoni tax-xogħol lil 
fornitur estern tas-servizz. Bil-għan li jitwettaq il-VIS, f’kull lokalità l-Istati Membri 
għandhom jew jarmaw l-uffiċċji konsulari tagħhom stess biex jiġbru l-identifikaturi
bijometriċi, u jużaw wieħed mill-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni deskritti hawn fuq jew 
jesternalizzaw is-servizz.

2a. Rappreżentanza limitata

Taħt din il-forma ġdida ta’ rappreżentanza, l-Istati Membri se jkunu jistgħu 
jirrappreżentaw lil xulxin biss biex jintlaqgħu l-applikazzjonijiet u l-ingaġġ ta’ l-
identifikaturi bijometriċi. X’vantaġġi toffri din? Min-naħa ta’ l-applikanti, din ir-
rappreżentanza limitata ma tmurx kontra l-prinċipju ta’ ‘post wieħed fejn tinqeda minn 
kollox’ peress li wieħed ikollu jmur f’konsulat biex jagħti l-marki tas-swaba’ u 
probabbilment ikollu jmur f’konsulat ieħor għal intervista personali, eċċ? Min se 
jistabbilixxi r-regoli eżatti tar-rappreżentanza dwar il-ġbir u ż-żamma tal-ħlas
amministrattiv?

2b. Ko-lokazzjoni

Ko-lokazzjoni tfisser li l-istaff mill-uffiċċji diplomatiċi u l-missjonijiet konsulari ta’ 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri jirċievi l-applikazzjonijiet (inklużi l-identifikaturi 
biometriċi) fl-uffiċċju diplomatiku u l-missjoni konsulari ta’ Stat membru ieħor u jaqsmu 
bejniethom it-tagħmir ta’ dak l-Istat Membru. Il-qafas tal-kooperazzjoni għandu jkun 
miftiehem bejn l-Istati Membri kkonċernati.

Din il-forma ta’ kooperazzjoni hija maħsuba biex tgħin lill-Istati Membri jaqsmu
bejniethom il-piż finanzjarju. Peress li l-ħidmiet kollha jitwettqu f’lokalità mħarsa mill-
istatus diplomatiku, mhux se jkun hemm xi żieda ta’ problemi partikulari dwar il-ħarsien 
tad-dejta. Fil-prattika, il-ko-lokazzjoni tesiġi li l-Istati Membri jkollhom bini kbir. L-Istati 
Membri lesti jwettqu kooperazzjoni ta’ din ix-xorta u jekk le x’inhuma l-ostakoli?

2c. Ċentri komuni ta’ l-applikazzjonijiet (iċ-CAC)
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Għal din l-għamla ta’ kooperazzjoni, l-istaff konsulari ta’ Stat Membru wieħed jew aktar 
jinġabru f’bini “newtrali” wieħed (li ma jkunx il-bini ta’ l-Istati Membri) biex jintlaqgħu
l-applikazzjonijiet għall-viżi li jinkludu l-identifikaturi bijometriċi. Bħal fil-każ tal-ko-
lokazzjoni, il-qafas tal-kooperazzjoni għandu jkun miftiehem bejn l-Istati Membri li 
jkunu qed jieħdu sehem.

Iċ-CAC se jkollhom il-vantaġġ li jsaħħu l-kooperazzjoni konsulari lokali u jnaqqsu l-
ispejjeż għall-Istati Membri għax ir-riżorsi jistgħu jinġabru flimkien u jinqasmu
bejniethom1. Iċ-CAC se jirrapreżentaw faċilità importanti għall-applikanti fil-pajjiżi fejn 
l-applikant ikollu jivvjaġġa distanzi twal għall-konsulat jew fejn mhux l-Istati Membri 
kollha huma preżenti. Barra minn hekk, tressaq l-argument li ċ-CAC jiffaċilitaw id-
determinazzjoni ta’ l-Istat Membru responsabbli għall-applikazzjoni.

Madankollu, bħal fil-każ ta’ l-esternalizazzjoni tas-servizz (ara isfel), ħidmiet konsulari 
bħala prinċipju se jitwettqu f’postijiet li m’għandhomx ħarsien diplomatiku, u din il-
qagħda tqajjem tħassib serju dwar il-ħarsien tad-dejta, per eżempju l-Istati Membri kif se 
jkunu jistgħu jiggarantixxu l-ħarsien ta’ dejta bħal din kontra l-possibilità  ta’ intervent 
(bħal ma hija tfittxija jew ħtif) mill-awtoritajiet pubbliċi tal-pajjiż ta’ l-applikant ? Barra 
minn hekk, hemm il-kwistjoni tas-sigurtà tat-trasport tad-dejta bijometrika s’għand l-
awtorità responsabbli mill-viża. Xi Stati Membri mid-dehra m’humiex konvinti mill-
valur miżjud b’mod reali taċ-CAC u jqisu l-idea bħala mhux realistika. Tabilħaqq mhux 
ċar min se jistabilixxi r-regoli ta’ l-operat taċ-CAC u x’se jkun l-istatus tagħhom. Il-
Kummissjoni għamlet evalwazzjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet kollha ?

Bħalissa hemm proġett bi prova rigward it-twaqqif u t-tmexxija ta’ CAC f’Chisinau (il-
Moldova), pajjiż magħżul għax ftit Stati Membri huma preżenti jew irrappreżentati 
hemmhekk. X’lezzjonijiet inkisbu minn dak l-esperiment?

2d. L-esternalizzazzjoni lil fornitur estern tas-servizz

Finalment u bħala l-aħħar għażla (meta għal raġunijiet relatati mal-qagħda lokali ma 
jkunx adattat li jintrama uffiċċju konsulari għat-teħid/il-ġbir ta’ l-identifikaturi biometriċi 
jew li tkun organizzata ko-lokazzjoni jew li jitwaqqaf ċentru komuni għall-
applikazzjonijiet), il-formoli ta’ l-applikazzjonijiet għall-viżi jistgħu jintlaqgħu u l-
identifikaturi biometriċi jistgħu jinġabru minn fornitur estern tas-servizz.  

Ir-rapporteur jinnota b’sorpriża li xi Stati Membri jidhru li diġà jipprattikaw l-
esternalizzazzjoni tas-servizz fin-nuqqas ta’ qafas Komunitarju2. Din l-esternalizzazzjoni 
mid-dehra għandha x’taqsam mas-sistema ta’ l-appuntamenti u l-ġbir ta’ l-
applikazzjonijiet, imma fil-ġejjieni l-esternalizzazzjoni tal-VIS tista’ tinkludi l-bijometriċi 
wkoll. Ir-rapporteur jitħasseb dwar jekk fin-nuqqas ta’ regoli Komunitarji, il-prattika 
kurrenti ta’ l-Istati Membri hijiex fil-fatt legali. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi 

  
1 Innota li l-introduzzjoni tal-VIS kienet imsemmija bħala ġustifikazzjoni biex jiżdied il-ħlas amministrattiv 
għal 60 euro.
2 Dan huwa l-każ b’mod partikulari ta’ l-Italja li tidher li hija l-ewwel pajjiż Schengen li esternalizza xi 
aspetti mill-proċess tal-ħruġ tal-viżi lil aġenzija esterna fl-India (VSF). L-Italja kienet mid-dehra segwita 
minn sħab Schengen oħra (Il-Ġermanja, Franza, il-Belgju, l-Awstrija, l-Olanda u l-Portugal) u l-
esternalizzazzjoni qed tiġbed l-attenzjoni ta’ aktar u aktar Stati Membri. 
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biss qafas legali għal qagħda li de facto diġà teżisti?

Il-Kummissjoni tipproponi żewġ forom ta’ esternalizzazzjoni: 
1. esternalizzazzjoni għal ċentru ta’ forniment ta’ informazzjoni ġenerali biss dwar il-
ħtiġijiet biex wieħed japplika għall-viża u dwar is-sistema ta’ l-appuntamenti (l-artikolu
1B1a) u
2. esternalizzazzjoni kemm tal-forniment ta’ l-informazzjoni u l-ġbir ta’ l-
applikazzjonijiet u l-ħlas amministrattiv, dokumenti ta’ appoġġ u dejta bijometrika. Il-
fornitur estern tas-servizz imbagħad jittrasmetti l-fajls kompluti u d-dejta lill-missjoni 
diplomatika jew l-uffiċċju konsulari ta’ l-Istat Membru kompetenti għall-ipproċessar ta’ 
l-applikazzjoni (l-artikolu 1B1b). 

Waqt li l-ewwel għamla ta’ esternalizzazzjoni tista’ tintlaqa’ bil-ferħa għax tirrappreżenta 
t-tħaffif prattiku li bħala prinċipju m’għandu l-ebda effett negattiv fuq il-ħarsien tad-dejta
u s-sigurtà tagħha, it-tieni għamla tqajjem problemi rigward dawn l-affarijiet. Waqt li 
tabilħaqq toffri ċerti vantaġġi għall-applikanti għall-viżi għax jevitaw il-ħala tal-ħin u l-
ivvjaġġar li jiswa ħafna flus u għall-uffiċċji konsulari għax jevitaw il-kjuwijiet magħrufa 
tajjeb u jiffranka l-ħin fl-eżaminar ta’ l-applikazzjonijiet, hemm tħassib serju dwar il-
ħarsien tad-dejta u s-sigurtà tagħha li diġà ssemmew mill-awtoritajiet tal-ħarsien tad-
dejta1. Hemm il-possibilità li wieħed joqgħod iqabbel minn fejn jixtri viża jekk sistema 
partikulari tintuża biss minn stat Schengen wieħed jew xi wħud, u l-esternalizzazzjoni 
żżid l-ispejjeż tal-viża għall-applikanti. Il-proposta tal-Kummissjoni tindika b’mod ċar li 
l-ammont totali mħallas mill-applikant m’għandux ikun aktar mill-ħlas amministrattiv; 
madankollu xi Stati Membri mid-dehra huma kontra dan u jqisu li fejn hemm servizz 
addizzjonali, l-ispejjeż addizzjonali għandhom jinġarru mill-applikant.

F’xi każi l-fornituri esterni tas-servizz ikollhom jieħdu deċiżjonijiet importanti rigward il-
bijometriċi bħal jekk humiex ta’ min jafdahom biżżejjed biex jinħażnu fis-sistema, imma 
deċiżjonijiet bħal dawn għandhom ikunu funzjoni pubblika u l-fornituri tas-servizz 
m’għandux ikollhom l-iċken diskrezzjoni. 

Barra l-kwistjoni partikulari tal-bijometriċi, huwa wkoll leġittimu li wieħed isaqsi jekk il-
ħidmiet l-oħra kollha enumerati taħt it-tieni tip ta’ esternalizzazzjoni jistgħux b’mod 
leġittimu jitwettqu minn fornitur estern tas-servizz. Per eżempju, mad-daqqa t’għajn ir-
riċeviment tad-dokumenti ta’ appoġġ jidher li huwa mingħajr problemi imma fil-prattika 
jistgħu jitfaċċaw xi problemi. Huwa x-xogħol tal-konsulati li jiddeċiedu jekk ċertu 
dokument ta’ appoġġ huwiex korrett jew le, jekk jekk humiex meħtieġa aktar dokumenti. 
Meta jkun involut fornitur estern tas-servizz jista’ jikkumplika aktar l-affarijiet għall-
applikant għall-viża. Barra minn hekk, il-formola mimlija tal-viża jkun  fiha ħafna dejta, 
bħal ma huma d-dokumenti ta’ appoġġ, li jqajmu l-kwistjoni tal-kunfidenzjalità u s-
sigurtà tad-dokumenti. Wieħed irid jiddiskuti wkoll sa fejn l-esternalizzazzjoni tista’ tkun 
applikata f’pajjiżi fejn hemm grad għoli ta’ korruzzjoni. M’hemmx il-periklu li ż-żieda 
fis-sigurtà bl-użu tal-VIS tkun kompromessa mill-esternalizzazzjoni tas-servizz?

  
1 Ara per eżempju l-opinjoni ta’ l-EDPS li bil-qawwa ta parir kontra l-esternalizzazzjoni ta’ l-ipproċessar lil 
fornituri esterni tas-servizz jekk dan ma jsirx f’lokalità  mħarsa mill-istatus diplomatiku.
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Hemm diversi għażliet rigward din it-tieni għamla ta’ esternalizzazzjoni li jridu jitqiesu 
sewwa rigward il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom: ma ssir l-ebda forma ta’ 
esternalizzazzjoni; l-esternalizzazzjoni tal-forniment ta’ l-informazzjoni eċċ biss imma 
mingħajr bojmetriċi; esternalizzazzjoni kemm tal-forniment ta’ l-informazzjoni eċċ u l-
bijometriċi imma l-fornitur estern tas-servizz irid jopera f’lokalità  mħarsa mill-ħarsien 
diplomatiku; esternalizzazzjoni kemm tal-forniment ta’ l-informazzjoni eċċ u l-
bijometriċi imma taħt is-sorveljanza stretta ta’ uffiċċjal konsulari.

Ir-rapporteur tittama li tkun identifikata soluzzjoni legali tajba, waħda li se tassigura li s-
sistema tkun kemm effiċjenti kif ukoll sigura, u tqis ukoll il-ħtiġijiet ta’ l-applikanti.

Konklużjoni:

Minħabba l-importanza tas-suġġetti f’din il-proposta, ir-rapporteur temmen li l-
Kummissjoni jmissha wettqet studju estiż u speċifiku dwar l-impatt u mhux serrħet biss 
fuq l-istudju ta’ l-impatt li kien sar għall-VIS fl-2004. 

Fin-nuqqas ta’ studju estiż bħal dan, kunsiderazzjoni fil-fond mill-istituzzjonijiet kollha 
involuti issa hija meħtieġa u r-rapporteur temmen li s-seminar ta’ l-esperti li sar fis-27 ta’ 
Marzu juri bidu tajjeb. 


