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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċizjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċizjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-regolament (KE) nru 1030/2002 li 
jistabbilixxi mudell uniformi ta’ permess ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi
(COM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0110)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 63, punt 3 a), tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C6-0157/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tbiddel il-proposta f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250(2) tat-
Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob li tinfetaħ il-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' l-4 
ta' Marzu, 1975, jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

5. Jitlob lill-Kunsill li jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 3

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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(3) L-integrazzjoni ta’ identifikaturi
bijometriċi hija pass importanti lejn l-użu 
ta’ elementi ġodda, li jwaqqfu rabta aktar 
soda bejn il-permess ta’ residenza u l-
persuna li jkollha dan il-permess, u b’dan 
il-mod jingħata kontribut importanti biex 
jiġi żgurat li l-permess ikun protett kontra 
użu falz. L-ispeċifikazzjonijiet imfassla 
fid-dokument Nru 9303 ta’ l-ICAO fuq 
viżi li jistgħu jinqraw b’mezzi ottiċi 
għandhom jitqiesu.

(3) It-tidħil ta’ elementi ta’ identifikazzjoni 
bijometriċi jirrappreżenta pass importanti 
lejn l-użu ta’ elementi ġodda, li 
jistabbilixxu rabta aktar soda bejn il-
permess ta’ residenza u l-persuna li jkollha 
dan il-permess, u b’dan il-mod jingħata 
kontribut notevoli għall-ħarsien tal-
permess ta’ residenza kontra użu falz. 
Rekwiżiti stretti fil-qasam tas-sigurtà, 
ekwivalenti għal dawk li kienu ġew 
iddefiniti għall-karti ta' identità 
nazzjonali, għandhom jiġu applikati 
għall-permess ta’ residenza.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-permess ta’ residenza m’huwiex dokument ta’ l-
ivvjaġġar u li, għalhekk, billi l-ispeċifikazzjonijiet tad-Dokumenti nru 9303 ta’ l-OACI li 
b’mod uniku jirrigwardaw id-dokumenti ta’ vvjaġġar infushom, m’hemm il-ħtieġa li jiġu 
applikati f’dan il-każ. Barra minn hekk, m’għandhiex issir referenza għad-Dokument nru 
9303 f’regolament ta’ l-Unjoni Ewropea,għax ġie emendat f’diversi okkażjonijiet skond 
proċedura li fiha n-nuqqasijiet minħabba nuqqas ta' trasparenza u ta' leġittimità demokratika.

Emenda 2
PREMESSA 3 A (ġdida)

(3a) L-elementi ta’ identifikazzjoni 
bijometriċi fil-permessi ta’ residenza 
uniformi m’għandhomx jintużaw ħlief 
għall-verifika ta’ l-awtentiċità tad-
dokument u l-identità tal-persuna li 
jkollha dan il-permess, permezz ta' 
elementi disponibbli u paragunabbli 
b’mod dirett meta l-liġi titlob il-
preżentazzjoni tal-permess ta' residenza.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-għan ta’ l-introduzzjoni ta’ elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi fil-permess ta’ 
residenza għandu jkun espliċitu, adattat, proporzjonat u ċar, dan jeħtieġ li jiġi inkorporat fit-
test legali. L-introduzzjoni ta’ elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi tippreżenta l-vantaġġ 
kbir tal-ħolqien ta' rabta aktar affidabbli bejn il-permess ta' residenza u l-persuna li f’isimha 
jkun inħareġ dan il-permess.
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Emenda 3
PREMESSA 5

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi biss
speċifikazzjonijiet li mhumiex sigrieti; 
jeħtieġ li dawn is-speċifikazzjonijiet ikunu 
supplimentati minn aktar
speċifikazzjonijiet li jistgħu jibqgħu 
sigrieti sabiex jiġu evitati l-kontrafazzjoni u 
l-falsifikazzjoni u li ma jistgħux jinkludu
data personali jew referenzi għal data
personali.  Is-setgħa li jkunu adottati 
speċifikazzjonijiet supplimentari bħal dawn
għandha tingħata lill-Kummissjoni, li 
għandha tkun megħjuna mill-Kumitat 
stabbilit mill-Artikolu 6 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) nru 1683/95 tad-29 ta’ 
Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi 
għall-viżi.

(5) Dan ir-Regolament ma jistabbilixxix 
ħlief speċifikazzjonijiet li m'humiex ta’ 
natura sigrieta; dawn l-ispeċifikazzjonijiet
għandhom ikunu ssupplimentati minn 
speċifikazzjonijiet oħra li jistgħu jibqgħu 
sigrieti sabiex jiġi evitat ir-riskju tal-
kontrafazzjoni u l-falsifikazzjoni u li ma
jinkludux dejta personali jew referenzi 
għal dejta personali. Jixraq li s-setgħa li 
jkunu stabbiliti dawn l-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi għandha tingħata lill-Kummissjoni, 
li għandha tkun megħjuna mill-Kumitat 
stabbilit mill-Artikolu 6 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) nru 1683/95 tad-29 ta’ 
Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi 
għall-viżi.

Ġustifikazzjoni

L-elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi huma maħsuba biex jistabbilixxu rabta aktar mill-
qrib bejn il-permess ta' residenza u l-persuna li jkun inħarġilha l-permess. Iż-żjieda ta’ dejta 
ta’ natura personali fost l-ispeċifikazzjonijiet supplimentari żżid biss ir-riskju ta’ 
kontraffazzjoni u ffalsifikar mingħajr ma tkun qed toffri xi vantaġġ ieħor.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 2, paragrafu 1, punt d) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

d) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-mezz 
ta' memorizzazzjoni tal-karatteristiċi
bijometriċi u għas-sigurtà tagħhom, 
inkluża l-prevenzjoni ta' aċċess mhux 
awtorizzat;

d) l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
jikkonċernaw il-mezz ta' l-irfigħ ta’ l-
elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi u 
għaż-żamma tas-sigurtà tagħhom, b’mod 
partikulari biex ikunu mħarsa l-integrità, 
l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità ta’ din id-
dejta u biex ikun aċċertat li jiġu użati 
f’konformità ma’ l-objettivi ddefiniti f’dan 
ir-regolament, inkluża l-prevenzjoni ta' l-
aċċess mhux awtorizzat;

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma fundamentali għall-ħarsien tal-ħajja privata. Għalhekk, 
jixraq li jissemmew esperessament il-kriterji li jridu jkunu rrispettati.
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Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 2Artikolu 2, paragrafu 1, punt d) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

e) il-ħtiġiet għall-kwalità tax-xbieha tal-
wiċċ u l-istandards komuni tagħha u x-
xbihat tal-marki tas-swaba.”

e) l-eżiġenzi tal-kwalità u n-normi komuni 
f'dak li jirrigwarda x-xbieha tal-wiċċ u x-
xbihat tal-marki tas-swaba, l-obbligi jew 
rekwiżiti komuni marbuta ma' l-
ispeċifiċità ta' dawn ix-xbihat, 
metodoloġija komuni u l-aħjar prattiki 
għall-implimentazzjoni tagħhom, il-
proċeduri ta’ rimedju għall-persuni li 
m'għandhomx marki tas-swaba li jistgħu 
jinqraw jew li jistgħu jiġu identifikati 
ħażin.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu pprovduti proċeduri ta’ rimedju sabiex jitqiesu l-każijiet kollha possibbli fejn 
dak li jkun jew ma jkunx jista’ jipprovdi marki tas-swaba li jistgħu jinqraw jew il-marki tas-
swaba jistgħu jiġu identifikati ħażin. Peress li dawn il-każijiet m’humiex rari, ir-regolament in 
kwistjoni għandu jipprovdi proċeduri xierqa sabiex ikun evitat li l-persuni msemmija 
hawnhekk ma jbatux minħabba l-imperfezzjonijiet tas-sistema.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 2

Artikolu 2, paragrafu 1, punt e a) (ġdid) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

(ea) il-proċeduri xierqa u regoli speċifiċi 
bil-għan li jkunu mħarsa t-tfal li l-
elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi 
tagħhom jiġu miġbura, b’mod partikulari 
meta jittieħdu l-marki tas-swaba tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ta’ min jinnota li regoli speċifiċi u proċeduri xierqa għandhom jiġu implimentati sabiex ikunu 
mħarsa d-drittijiet fundamentali tat-tfal.

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 2A (new)

Artikolu 2, paragrafu 1a) (ġdid) (Regolament (CE) nru 1030/2002)
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1a. Il-miżuri ta’ implimentazzjoni adottati 
mill-Istati Membri għandhom jiġu 
mgħoddija lill-Parlament Ewropew b’mod 
regolari.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 3, paragrafu mhux innumerat 1a (ġdid) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

Kull Stat Membru għandu jgħaddi lill-
Kummissjoni lista ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti li huma awtorizzati li jkollhom 
aċċess għall-elementi ta' identifikazzjoni 
bijometriċi integrati fil-permessi ta' 
residenza skond id-dipożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament, kif ukoll kull modifika ta’ 
din il-lista. Din il-lista għandha 
tispeċifika, għal kull awtorità, liema dejta 
hija awtorizzata li tfittex u għal liema 
finijiet. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
l-pubblikazzjoni annwali ta’ din il-lista fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea u 
tippubblika lista aġġornata ta’ l-
awtoritajiet kompetenti fuq il-websajt 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-ħarsien tal-ħajja privata li organiżmi awtorizzati biss ikollhom aċċess 
għal din id-daejta. Il-Kummissjoni Ewropea għandha taħtaf din l-opportunità biex fil-proposta 
tindika u tiddefinixxi b’mod ċar l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jivverifikaw permessi 
ta' residenza, u din il-lista għandha tkun ippubblikata. Barra minn hekk, jekk fil-permess ta’ 
residenza tiġi integrata ċippa addizzjonali għas-servizzi ‘online’, in-numru ta' awtoritajiet li 
x’aktarx li jkollhom aċċess għall-permess ta' residenza jiżdied. Kull persuna li d-dejta tagħha 
tkun inġabret għandha tkun taf liema huma l-awtoritajiet li se jkollhom aċċess għal din id-
dejta ta’ natura personali.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 4Artikolu 4, paragrafu 2, paragrafu mhux innumerat 1 (Regolament 

(KE) nru 1030/2002)

L-ebda informazzjoni f’forma li tista’ 
tinqara b’mezzi ottiċi m’għandha tiġi 
inkluża fil-mezz ta’ memorizzazzjoni tal-

L-ebda informazzjoni f’forma li tista’ 
tinqara b’mezzi ottiċi m’għandha tiġi 
inkluża fil-mezz ta’ l-irfigħ tal-permess ta’ 
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permess ta’ residenza li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 4a, sakemm dan ma 
jkunx stipulat f’dan ir-Regolament, jew fl-
Anness tiegħu jew sakemm ma jkunx 
imsemmi fid-dokument ta’ l-ivjaġġar 
relatat – mill-Istat tal-ħruġ skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu. Fil-
permess ta’ residenza l-Istati Membri 
jistgħu jinkludu ċippa ta’ kuntatt żejda kif 
stipulat fil-Parti 16 ta’ l-anness ta' dan ir-
Regolament għal servizzi telematiċi bħal 
mhu l-e government u l-e business)"

residenza msemmi fl-Artikolu 4a, ħlief fil-
każijiet previsti minn dan ir-Regolament 
jew mill-Anness tiegħu jew jekk din id-
dejta tkun miktuba fid-dokument ta’ l-
ivvjaġġar korrispondenti mill-Istat tal-ħruġ 
ta’ dan id-dokument skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew jistma li, a priori, il-possibilità ta’ l-użu tal-permess ta’ residenza għal 
għanijiet ġodda u użijiet wara li tkun ġiet integrata ċ-ċippa addizzjonali għas-servizzi ‘online’ 
tista’ tiġi milqugħa b’mod favorevoli. Madanakollu, ir-rapport tekniku ppreżentat dan l-aħħar 
mill-Kummissjoni, li fih hija tispjega l-għażliet differenti, kif ukoll il-vantaġġi u l-
inkonvenjenzi tagħhom, ma jsemmi xejn dwar l-aspetti l-oħra kollha relatati mal-ħarsien u s-
sigurtà tad-dejta sensittiva. Għalhekk, mistennija informazzjoni aktar fuq dawn l-aspetti.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 5Artikolu 4a, (Regolament (KE) nru 1030/2002)

“Il-format uniformi għal permessi ta’
residenza għandu ikollu jinkludi mezz ta’ 
memorizzazzjoni li jinkludi xbieha tal-
wiċċ. L-Istati Membri għandhom jinkludu
wkoll il-marki ta’ swabi f’format
interoperabbli. Id-data għandha tkun 
assigurata u l-mezz ta’ memorizzazzjoni
għandu jkun ta’ daqs u kapaċità suffiċjenti 
biex jiggarantixxi l-integrità, l-awtentiċità 
u l-kunfidenzjalità tad-data.

“Il-mudell uniformi tal-permessi ta’ 
residenza għandu jinkludi mezz ta’ rfigħ li 
jkun jinkludi ix-xbieha tal-wiċċ u żewġ 
xbihat tal-marki tas-swaba tal-persuna li 
fuq isimha jkun inħareġ il-permess ta’ 
residenza, u kemm waħda u kemm l-
oħrajn għandhom ikunu rreġistrati 
f’formati interoperabbli. Id-dejta għandha 
tingħata sigurtà u l-mezz ta’ rfigħ li
għandu jingħata sigurtà għolja għandu 
jkun mogħni b’kapaċità suffiċjenti u joffri 
l-karatteristiċi meħtieġa biex ikunu 
ggarantiti l-integrità, l-awtentiċità u l-
kunfidenzjalità tad-dejta.”

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jiġi ggarantit livell għoli ta’ sigurtà fir-rigward tal-mezz ta’ rfigħ ta’ 
dejta. 
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Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 5A (ġdid)

Artikolu 4b, paragrafu 1 (ġdid) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

“(5a) L-Artikolu 4b li ġej għandu 
jiddaħħal wara l-Artikolu 4a:

Artikolu 4b
1. Il-mezz ta’ rfigħ ta’ dejta ma jistax 
jintuża ħlief mill-awtoritajiet kompetenti 
ta’ l-Istati Membri biex jaqraw u jerfgħu 
id-dejta bijometrika, liema awtoritajiet 
iridu jidhru fil-lista skond l-Artikolu 3, il-
paragrafu mhux innumerat 1a.

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi stabbilit b’mod ċar fit-test legali liema huma l-awtoritajiet li għandhom 
aċċess għad-dejta. L-aċċess mhux awtorizzat m’huwiex aċċettabbli għal raġunijiet ta’ ħarsien 
tal-ħajja privata.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 5A (ġdid)

Artikolu 4b, paragrafu 2 (ġdid) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

2. L-ebda awtorità m’hi awtorizzata li 
timmodifika jew tħassar id-dejta 
bijometrika mdaħħla fil-mezz ta’ rfigħ. 
Meta dan ikun meħtieġ, għandha 
tinħareġ karta oħra.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iggarantit li ladarba jkun inħareġ il-permess ta’ residenza, l-ebda 
informazzjoni oħra m’għandha tiġi miżjuda fil-mezz ta’ rfigħ ta’ tagħrif. Jekk tidher il-ħtieġa 
li jsiru xi tibdiliet, irid jinħareġ permess ta’ residenza ġdid sabiex min jinħariġlu l-permess 
ikun jista’ jkun mgħarraf b’dawn it-tibdiliet.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 5A (ġdid)

Artikolu 4b, paragrafi 3 u 4 (ġodda) (Regolament (KE) nru 1030/2002)

3. Id-deċiżjonijiet li għandhom 
konsegwenzi notevoli mil-lat tal-ħarsien 
tad-dejta, bħal m’huma d-tidħil tad-dejta 
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u l-aċċess għalih, il-kwalità tad-dejta, il-
konformità teknika tal-mezz ta’ rfigħ u l-
miżuri ta’ sigurtà għall-ħarsien ta’ l-
elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi, 
għandhom jittieħdu permezz ta’ 
regolament, bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-
Parlament Ewropew.
4. Il-Kontrollur Ewropew tal-Ħarsien tad-
Dejta għandu jkollu rwol konsultattiv 
f’kull deċiżjoni li jkollha konsegwenzi fuq 
il-ħarsien tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun jista’ jilgħab l-irwol li jmiss lilu f’kull deċiżjoni rigward 
is-sigurtà u l-ħarsien tad-dejta, dak li jippermetti li jkun hemm kontroll demokratiku aktar 
strett u li tiġi żgurata l-leġittimità ta’ l-ipproċessar tad-dejta. Ir-rapporteur hu tal-fehma wkoll 
li l-Kontrollur Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta (EDPS) għandu jkollu l-possibilità li jagħti l-
parir tiegħu dwar l-għażliet li jsiru sabiex jiġi żgurat li dawn jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipji 
tal-ħarsien tad-dejta.

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 6A (ġdid)

Artikolu 9, paragrafu 4a) (ġdid) (Regolament (CE) nru 1030/2002)

(6a) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 4a li 
ġej:
4a. L-Istati Membri għandhom b’mod 
regolari jgħaddu lill-Kummissjoni verifiki 
marbuta ma’ l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, ibbażati fuq normi li jkunu 
stabbiliti bi ftehima komuni, b’mod 
partikulari fir-rigward ta’ regoli li 
jillimitaw l-iskopijiet li għalihom tista' 
tintuża d-dejta u rigward l-awtoritajiet li 
huma awtorizzati li jkollhom aċċess għad-
dejta. Huma għandhom ukoll 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-
problemi kollha li jiltaqgħu magħhom fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
għandhom jagħmlu skambju ta' 
informazzjoni fuq l-aħjar prattiki mal-
Kummissjoni u bejniethom.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li tkun disponibbli sistema interkonnessa ta’ kontroll effikaċi sabiex 
il-bijometrija toħloq aktar fiduċja.



PR\665424MT.doc PE 378.762v03-0014/18 PR\665424MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

I. I. Il-Kuntest

Bil-għan li jkunu armonizzati l-mudelli differenti tal-permessi ta’ residenza maħruġa mill-
Istati Membri għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ir-Regolament (KE) nru 1030/2002 tal-Kunsill li 
jistabbilixxi mudell uniformi għal permess ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi kien ġie 
adottat fit-13 ta’ Ġunju 2002. Fl-24 ta’ Settembru 2003, il-Kummissjoni ressqet proposta bil-
ħsieb li temenda dan ir-regolament. Din il-proposta kienet marbuta ma' proposta oħra li kienet 
tirrigwarda l-emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 1683/95 li kien jistabbilixxi mudell 
uniformi ta’ viża. Madanakollu, fuq punti tekniċi, inqalgħu problemi differenti f’dak li 
jirrigwarda r-riskji ta’ interferenza bejn iċ-ċipep mingħajr kuntatt u rigward it-tip ta’ mudell li 
kellu jintuża (forma ta’ tikketta li teħel jew karta separata). Il-proċedura li kellha tiġi segwita 
dak iż-żmien għaż-żewġ regolamenti kienet dik tal-konsultazzjoni, u għalhekk il-Parlament 
Ewropew kien ġie kkonsultat.

Ir-rapporteur tagħkom, li dak iż-żmien kien ingħata l-kariga li jeżamina dawn iż-żewġ 
proposti, kien diġà esprima xi riservi. Il-Kummissjoni kienet iddeċidiet li tirtira waħda mill-
proposti u kienet impenjat ruħha li tressaq verżjoni mmodifikata tal-proposta li kienet 
tirrigwarda mudell uniformi ta’ permess ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi ladarba l-
inċertezzi ta’ natura teknika jkunu ġew solvuti.

Il-mudell ta’ viża uniformi hu marbut mill-qrib ma’l-iżvilupp tal-VIS, jiġifieri sistema ta’ 
skambju ta’ dejta rigward il-viżi bejn l-Istati Membri bbażata fuq pjattaforma teknika komuni 
bis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II, u għalhekk ser jiġi ttrattat fil-qafas tas-sistema 
VIS.

F’dak li jirrigwarda mudell uniformi ta’ permess ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, 
fit-13 ta’ Marzu 2006 il-Kummissjoni ressqet proposta mmodifikata ta’ regolament tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) nru 1030/2002. Iż-żewġ proposti (permess ta’ 
residenza u viża) kienu ġew mifruda peress li jimmiraw għal żewġ objettivi differenti, li 
jikkonsistu, fl-ewwel każ, f’li jagħmlu obbligatorju l-ġbir ta’ l-elementi ta’ identifikazzjoni 
bijometriċi ta’ l-applikanti ta’ viża u biex jinħoloq qafas ġuridiku 1u, fit-tieni każ, li jiġi 
stabbilit mudell uniformi għall-permessi ta’ residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-Unjoni 
Ewropea. Il-Parlament Ewropew qed jiġi kkonsultat mill-ġdid fuq il-kwistjoni tal-mudell 
uniformi ta’ permess ta’ residenza, fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 63 (3) (a) tat-Trattat KE.

Il-Proposta li qed tiġi kkunsidrata

Il-proposta l-ġdida tirreferi għall-introduzzjoni ta’ data bijometrika (xbiha tal-wiċċ u żewġ 
xbihat tal-marki tas-swaba tal-persuna li f’isimha jkun inħareġ il-permess) fil-permess ta’ 
residenza, li se jkun stabbilit f’forma ta’ karta waħedha u trid tkun tinqara minn magni 

  
1 Proposta ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni
indirizzati lill-missjonijiet diplomatiċi u postijiet konsulari, f’rabta ma’ l-introduzzjoni ta’ elementi ta’ 
identifikazzjoni bijometriċi u ta' dispożizzjonijiet rigward l-organizzazzjoni ta' l-ilqugħ u ta' l-ipproċessar ta' l-
applikazzjonijiet għal viża, COM(2006)269 finali.
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apposta. Il-permess ta’ residenza ser ikun jista’ jibqa’ jinħareġ f’forma ta’ tikketta li teħel, 
għal żmien sentejn wara l-adozzjoni ta’ l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi1

Barra minn hekk, l-Istati Membri li għandhom il-ħsieb li jinstallaw ċippa ta’ kuntatt fil-
permess ta’ residenza għas-servizzi elettroniċi (servizzi-e) huma awtorizzati li jagħmlu hekk 
f’zona ddefenita, jiġifieri z-zona 16 kif spjegata fl-anness tal-proposta2. L-installazzjoni li 
possibbilment ser issir ta’ mezz ta’ rfigħ ta’ informazzjoni għall-użu nazzjonali fil-permess ta’ 
residenza ser tieħu kont ukoll ta’ l-iżvilupp tas-sitwazzjoni fil-qasam ta' l-awtentikazzjoni, 
taċ-ċertifikazzjoni, tal-firma diġitali u tas-servizzi ta' l-iggvernar-e għal li jkun aċċessibbli 
għal ċittadini minn pajjiżi terzi li qed jgħixu b’mod legali fit-territorju ta’ Stat Membru ta’ l-
UE. . Madanakollu, l-użu ta’ din iċ-ċippa ta’ kuntatt - jew ta’ kull possibilità teknika oħra3 -
fil- permess ta’ residenza fejn hemm merfugħa d-dejta bijometrika, ma jistax ikun aċċettabbli 
ħlief jekk ikun konformi ma’ regoli stretti fil-qasam tal-ħarsien tad-dejta u jekk ikunu 
implimentati s-salvagwardji meħtieġa kollha.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur:

L-ewwelnett, ir-rapporteur tagħkom jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta l-ġdida, li tirrapreżenta 
progress lejn l-armonizzazzjoni tal-mudelli differenti tal-permessi ta' residenza maħruġa mill-
Istati Membri liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi. Huwa japprezza wkoll il-fatt li l-viżi u l-permessi 
ta’ residenza m’għadhomx ikunu marbuta bejniethom, kif kienu fl-ewwel proposta tal-
Kummissjoni Ewropea kif kienet tressqet fl-20034, peress li jaqdu żewġ skopijiet differenti, 
kif hu ċċarat fl-ewwel parti ta’ dan ir-rapport. It-tieninett, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-
permess ta’ residenza fih innifsu m’huwiex dokument ta’ l-ivvjaġġar imma li għandu jkun 
ikkunsidrat bħala “speċi” ta’ dokument ta’ identità biex jintuża fi ħdan iz-zona ta’ Schengen. 
Dan ifisser li ċ-ċittadini kollha minn pajjiż terz li jgħixu b’mod legali fit-territorju ta’ l-UE u li 
għalhekk għandhom f'idejhhom permess ta' residenza, jkunu jistgħu jiġi identifikati bl-istess 
mod fiz-zona ta' Schengen. Din il-kunsiderazzjoni tippermetti li jiġi ċċarat li l-permess ta’ 
residenza, l-istess bħal sempliċi karta ta’ identità, irid jirrispetta l-eżiġenzi stretti li, fil-qasam 
tas-sigurtà, huma imposti għall-karta nazzjonali ta’ identità, mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġu 
segwiti l-ispeċifikazzjonijiet iddefiniti fid-dokument nru 9303 ta’ l-ICAO dwar il-viżi li 
jistgħu jinqraw minn magni apposta. Mill-bqija, dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom 
japplikaw biss għad-dokumenti ta’ vvjaġġar propja. Barra minn hekk, dan id-dokument kien l-
oġġett ta’ modifikazzjonijiet suċċessivi skond proċedura li kienet nieqsa mit-trasparenza u l-
leġittimità demokratika. Għalhekk, jeħtieġ li r-referenza (li saret fit-tielet premessa tal-
proposta l-ġdida u fl-anness) għan-normi ta’ l-ICAO tiġi mibdula ma’ speċifikazzjonijiet aktar 
stretti fil-qasam tas-sigurtà, iddefiniti f’konformità mal-finijiet speċifiċi li għalihom għandu 
jintuża l-permess ta’ residenza.

  
1 Punt 1 a) ta’ l-Anness tal-COM(2006)110.
2 Ara “Punt 16” ta’ l-Anness tar-Regolament, COM (2006) 110. Il-proposta li tiġi installata ċippa ta’ kuntatt biex 
tippermetti l-użu ta’ teknoloġiji ġodda bħall-iggvernar-e jew il-firma diġitali ddaħħlet biex tirrispondi għat-
tħassib tal-Gvern Estonjan, li jixtieq jiżgura l-istess trattament bejn iċ-ċittadini tiegħu u dawk ta’ pajjiżi terzi 
residenti fit-territorju tiegħu meta jinħarġulhom karti ta’ identità u permessi ta’ residenza li jagħtu aċċess għas-
servizzi "online".
3 L-użu ta’ ċippa ta’ kuntatt għall-użu nazzjonali m’huwiex obbligatorju, “Punt 16” fl-Anness tar-Regolament, 
COM (2006)110.
4 COM(2003)558
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Is-sustanza tal-proposta tinsab fl-introduzzjoni ta’ l-elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi, 
jiġifieri Ċippa bi Frekwenza tar-Radju (RFID) li għandu jkun fiha xbiha tal-wiċċ (fi żmien 
sentejn mill-adozzjoni tal-miżuri tekniċi) u tal-marki tas-swaba rreġistrati f'format 
interoperabbli (fi żmien tliet snin). Bħala prinċipju, ir-rapporteur tagħkom jaqbel ma’ l-
intenzjoni tal-proposta, jiġifieri li jkun magħruf kif tintuża d-dejta bijometrika għat-tisħiħ tas-
sigurtà offruta mill-permessi ta’ residenza maħruġa. Fil-fatt, l-introduzzjoni tal-bijometrija se 
tippermetti li jkun ikkumbattut l-użu bi frodi ta’ dawn id-dokumenti u tkun evitata l-
falsifikazzjoni tagħhom u s-serq ta’ l-identità. Aktar minn hekk, il-vantaġġ prinċipali ta’ l-użu 
tal-bijometrija hu li jippermetti li tiġi stabbilita rabta aktar sikura bejn il-permess ta’ residenza 
u l-persuna li f’isimha jkun inħareġ il-permess. Madanakollu, l-introduzzjoni u l-ipproċessar 
ta’ dejta bijometrika għad-dokumenti ta’ identità għandhom bżonn li jkollhom salvagwardji 
partikularment konsistenti u serji, speċjalment fir-rigward ta’ kif jinġabru u jintużaw. Id-dejta 
bijometrika integrata fil-permessi ta’ residenza għandhom jintużaw biss għall-ivverifikar ta’ l-
awtentiċità tad-dokument u l-identità tal-persuna li f’isimha jkun inħareġ il-permess permezz 
ta’ elementi li jkunu direttament aċċessibbli u paragunabbli. Kif stqarr wisq tajjeb Antonio 
Vitorina, Kummissarju Ewropew Anzjan inkarigat mill-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, “bħal 
kull teknoloġija oħra, il-bijometrija m’hijiex perikoluża fiha nfisha”, iżda huwa l-użu li jsir 
minnha li jista’ jipperikola id-drittijiet fundamentali1.

Ċerti aspetti tal-proposta l-ġdida jeħtieġ li jiġu ċċarati aktar, b’mod partikulari f’dak li 
jirrigwarda l-manjiera li biha għandha tiġi miġbura d-dejta bijometrika. L-Istati Membri 
għandhom iħehhu lista ta' l-obligazzjonijiet jew rekwiżiti komuni li jridu jiġu rrispettati, li 
jieħdu kont ta’ l-ispeċifiċità ta’ din id-dejta. Barra minn hekk, ikun utli li jiġu ddefiniti għall-
Istati Membri metodoloġija u prattiki tajba komuni bil-għan li tkun iffaċilitata l-utilizzazzjoni 
ta' dawn il-permessi ta' residenza.

Ir-rapporteur tagħkom jinnota li, sfortunatament, xejn m’hu previst fil-proposta preżenti f’dak 
li jirrigwarda l-ġbir ta’ dejta bijometrika fejn għandhom x’jaqsmu t-tfal. Aktar kjarifikazzjoni 
dwar din il-kwistjoni tintlaqa' b’sodisfazzjoni.

Ir-rapporteur huwa mħasseb ukoll dwar in-nuqqas ta’ proċedura ta' rimedju għal dawk il-
persuni li, minħabba raġunijiet fiżiċi bħal xi deformità jew xi inċident, ma jistgħux jipprovdu 
l-marki tas-swaba jew xbiegħa tal-wiċċ li jkunu jistgħu jintużaw. L-obbligu ġenerali li wieħed 
jipprovdi xbieha tal-wiċċ u tal-marki tas-swaba għandu jkun akkumpanjat mill-eżenzjoni ta’ 
dan l-obbligu għal kull persuna li m’hix f’pożizzjoni li tipprovdi dejta bijometrika minħabba 
diżabilità fiżika, b’tali mod li tiġi rrispettata d-dinjità tagħha. Din l-eżenzjoni la għandha 
tagħmel ħsara lis-sigurtà offruta mill-permess ta’ residenza u l-anqas m’għandha tistigmatizza 
dawn l-individwi li l-marki tas-swaba tagħhom ma jkunux jistgħu jinqraw. Ir-raġuni għal 
dawn l-eżenzjonijiet tista’ tiġi rreġistrata fiċ-ċippa integrata fil-permess ta’ residenza.

Kif diġa ġie nnotat, il-kwistjoni ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ l-aċċess għas-servizzi “online” (l-
iggvernar-e, is-saħħa, l-identifikazzjoni, eċċ.) permezz tal-karti ta’ identità u tal-permessi ta’ 
residenza u l-installazzjoni ta’ ċippa addizzjonali toħloq tħassib dwar diversi aspetti. Fil-
konklużjonijiet tiegħu ta’ Frar ta’ l-2007, il-Kumitat “Artikolu 6” jipprova jagħti risposti 
rigward id-diversi possibilitajiet tekniċi f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompatibilità bejn it-tipi 

  
1 Opinjoni espressa minn Antonio Vitorina, Kummissarju għall-Ġustizzja u għall-Affarijiet Interni, waqt smigħ 
pubbliku organizzat fil-Parlament Ewropew, nhar it-2 ta’ Marzu 2004.
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differenti ta’ ċipep1 li fuqhom se jintrefgħu, minn banda, l-elementi ta’ identifikazzjoni 
bijometriċi, u mill-banda l-oħra dejta ta’ użu nazzjonali. Filwaqt li huwa konxju ta’ l-
importanza ta’ l-aspetti tekniċi, ir-rapporteur tagħkom jixtieq jenfasizza li jiddispjaċih ma ssir 
l-ebda referenza għas-sigurtà f’sistema li hi magħmula minn partijiet differenti. 
Indipendentement mill-għażla li ssir kemm f’dak li hu t-tip ta’ ċippa li trid tintuża u tal-
konsegwenzi li din iġġib magħha mil-lat tekniku, huwa importanti wkoll li jkun iggarantit li l-
għażla li tkun saret tkun tista’ tiżgura sigurtà kbira f’dak li jirrigwarda d-dejta sensittiva 
(pereżempju, id-dejta bijometrika). Għall-kuntrarju tas-sitwazzjoni preżenti, se jkun possibbli 
li jiġi ggarantit li l-użu għas-servizzi governattivi "online” ikun parti mil-qafas ta’ ambjent li 
jkun relattivament “sikur”? Sakemm ma tingħatax risposta sodisfaċenti għal din il-mistoqsija, 
ta’ min, f’dan l-istadju, jirrifletti bil-għaqal dwar l-introduzzjoni ta’ dejta li tagħti aċċess għal 
servizzi governattivi-e, peress li ma nistgħux nidħlu għar-riskju li nadottaw soluzzjonijiet bil-
għaġġla, biex imbagħad wara jkollna nammettu li ma kinux ġew imħejjija b’mod suffiċjenti, li 
kienu jiswew wisq jew li teknoloġikament kien għadda żmienhom, jew ukoll li setgħu 
jikkompromettu s-sigurtà ta’ dejta sensittiva. L-istess jista' jingħad dwar il-fiduċja ta’ kull 
persuna fl-użu tal-bijometrija.

Għalhekk, jeħtieġ li tiġi stabbilita lista ta’ kriterji li għandhom jiġu ssodisfati qabel ma 
tiddaħħal il-possibilità li tiġi merfugħu d-dejta li tkun tagħti aċċess għas-servizzi-e, 
pereżempju lista li tirristrinġi l-użijiet possibbli u d-dejta qabel ma jiġu merfugħa.

Kif kien imfakkar fl-ewwel premessa tal-proposta, wieħed mill-għanijiet tat-Trattat ta' 
Amsterdam hu li lill-Kummissjoni jingħatalha d-dritt ta’ l-inizjattiva biex tressaq il-miżuri li 
huma meħtieġa bil-għan li tintlaħaq armonizzazzjoni tal-politiki fil-qasam ta' l-immigrazzjoni. 
Sabiex isir hekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprovdi lill-Istati Membri definizzjoni 
ċara l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jiċċekkjaw il-permessi ta’ residenza. Dan se jsir 
aktar importanti jekk isir effetivament possibbli li jsir aċċess għal servizzi-e, billi f’każ bħal 
dan, in-numru ta’ awtoritajiet li jista’ jkollhom aċċess għall-permess ta’ residenza ser jikber 
sew. Għalhekk, se jkun kruċjali, kemm għall-Istati Membri li se joħorġu l-permess ta’ 
residenza kif ukoll għall-Istati Membri fejn ċittadini ta’ pajjiżi terzi jridu jiġu identifikati, li 
jkollhom lista ddettaljata ta’ l-awtoritajiet kompetenti li fuqhom taqa’ r-responsabbiltà li
jiċċekkjaw il-permessi ta’ residenza sabiex ikun evitat kull użu abbużiv ta’ din id-dejta 
sensittiva.

Għandu wkoll jiġi rrikonoxxut l-irwol tal-Kontrollur Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta fil-
kwistjoniji kollha relatati mal-ħarsien tad-dejta . L-irwol konsultattiv tiegħu se jkun ta’ 
għajnuna kbira għal kull deċiżjoni li jkollha impatt sostanzjali fuq il-ħarsien tad-dejta, li tkun 
kwistjoni, pereżempju, ta’ l-introduzzjoni ta’ dejta bijometrika u l-aċċess għaliha, il-kwalità u 
l-ġbir ta’ din id-dejta, il-konformità teknika tal-mezz ta’ rfigħ ta’ l-informazzjoni u ta’ l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ sigurtà għall-ħarsien ta’ l-elementi ta’ identifikazzjoni 
bijometriċi2. 

  
1 Għandhom jiġu meqjusa tliet għażliet: 1) ċippa mingħajr kuntatt għad-dejta bijometrika u ċippa ta’ kuntatt 
għall-użijiet nazzjonali; 2) ċippa waħdanija mingħajr kuntatt li tkun kemm għad-dejta nazzjonali u kemm għall-
elementi ta’ identifikazzjoni bijometriċi, b’arkitettura u aċċess li jkunu distinti b’mod ċar, u 3) ċippa waħdanija 
b’interfejs doppja, jiġifieri mingħajr kuntatt għad-dejta bijometrika u bil-kuntatt għad-dejta nazzjonali. 
2 Ara l-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta dwar il-proposta mmodifikata għal regolament 
tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1030/2002 li jistabbilixxi mudell uniformi għal permess ta’ 
residenza għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi, Brussell, 16 ta’ Ottubru 2006
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Konsiderazzjoni ta’ l-aħħar, b’mod aktar ġenerali, tirrigwarda l-ħtieġa li ssir bidla kruċjali fil-
qasam ta’ l-AFSJ. Ir-rapporteur tagħkom jemmen li t-Titolu IV tat-Trattat KE għandu jiġi 
rregolat kollu kemm hu mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jiġifieri l-proċedura ta’ 
kodeċiżjoni, kif prevista fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE.1 Huwa għalhekk importanti li tiġi 
implimentata l-klawżola tal-“bridging” li hemm dispożizzjoni għaliha fl-Artikolu 67 TKE 
sabiex tinżamm ċertu konsistenza fir-rigward ta’ setgħat leġiżlattivi fuq livell ta’ UE fil-
qasam ta’ l-AFSJ. F’dan il-kuntest, ir-rapporteur tagħkom jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
proposti għal armonizzazzjoni ta' livell aktar għoli f'dan il-qasam.

  
1 Kien possibbli li jsir aktar progress fit-titjib tal-kodeċiżjoni fil-qasam ta’ l-AFSJ, bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2004 bil-għan li l-proċedura ddefinita fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE issir applikabbli 
f’ċerti oqsma koperti mit-Tielet Parti, Titolu IV, tat-Trattat imsemmi, ĠU L 396 tal-31.12.2004, p. 45. 
Sfortunatament, il-qasam in kwistjoni, jiġifieri l-immigrazzjoni legali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terżi lejn l-Istati
Membri u minn Stat Membru għal ieħor, imsemmija fl-Artikolu 63 punt 3 (a), tat-Trattat, ġie mħolli barra u, 
għalhekk, għadu suġġett għall-votazzjoni unanima tal-Kunsill u għall-proċedura ta’ konsultazzjoni tal-Parlament 
Ewropew, (premessa 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill hawn fuq imsemmija).
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