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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, minbarra fil-każijiet 
imsemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat tal-KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat ta' l-UE

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

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (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' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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.



PR\719157MT.doc 3/8 PE404.818v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................7



PE404.818v01-00 4/8 PR\719157MT.doc

MT



PR\719157MT.doc 5/8 PE404.818v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta’ Protokoll bejn il-
Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar 
l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-
Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi għall-ħatra ta’ l-Istat 
responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat Membru jew fl-
Iżvizzera
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0754),

– wara li kkunsidra l-protokoll bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-
Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein fil-Ftehim 
bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi 
għall-ħatra ta’ l-Istat responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat 
Membru jew fl-Iżvizzera,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 63(1)(a) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema 
artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6 0090/2008),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi leġali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 35 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-
0000/2008),

1. Japprova l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill kif emendata u japprova l-konklużjoni tal-
protokoll;

2. Jirriserva d-dritt li jiddefendi l-prerogattivi tiegħu kif konferiti mit-Trattat;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri kif ukoll lill-
gvern u l-parlament tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein.



PE404.818v01-00 6/8 PR\719157MT.doc

MT

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 63 (1)(a) tiegħu, flimkien ma' l-
ewwel sentenza ta' l-ewwel sub-paragrafu 
ta' l-Artikolu 300(2) tiegħu u l-ewwel sub-
paragrafu ta' l-Artikolu 300 (3) tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 63 (1)(a) tiegħu, flimkien ma' l-
ewwel sentenza ta' l-ewwel sub-paragrafu 
ta' l-Artikolu 300(2) tiegħu u t-tieni sub-
paragrafu ta' l-Artikolu 300 (3) tiegħu, 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Ċitazzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament 
Ewropew,

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-Protokoll għall-Ftehima Dublin/Eurodac acquis

L-għan ta' dan il-protokoll huwa li l-Liechtenstein tkun assoċjata max-xogħol ta' l-UE fil-
qasam tad-Dublin/Eurodac acquis permezz ta' l-adeżjoni tal-Liechtenstein mal-ftehima 
Dublin/Eurodac ma’ l-Iżvizzera1 permezz ta' protokoll.
Permezz ta’ ittra bid-data tat-12 ta’ Ottubru 2001, il-Liechtenstein kienet diġà esprimiet l-

interess tagħha sabiex tingħaqad ma’ l-Iżvizzera bħala parti kontraenti fi ftehima ta' 
assoċjazzjoni possibbli ma’ l-acquis ta' Schengen u Dublin, ladarba diġà eżistiet, għal 
għexieren ta’ snin, politika ta’ fruntieri miftuħa għall-moviment tal-persuni bejn l-Iżvizzera u 
l-Liechtenstein. Madanakollu, il-Liechtenstein ma kinitx assoċjata man-negozjati ma’ l-
Iżvizzera minħabba n-nuqqas ta’ ftehim dwar it-taxxa fuq it-tfaddil bejn il-Komunità Ewropea 
u l-Liechtenstein. Il-Komunità Ewropea u l-Liechtenstein sussegwentement ikkonkludew tali 
ftehim dwar it-taxxa fuq it-tfaddil, li ilu fis-seħħ minn Lulju 2005.
Ladarba l-Liechtenstein se jaċċedi għall-ftehima Dublin/Eurodac ma' l-Iżvizzera, se jkollu l-
istess drittijiet u obbligi bħall-Iżvizzera. Il-Liechtenstein se jkollu jaċċetta u japplika l-acquis
ta' Dublin/Eurodac u l-iżviluppi tiegħu mingħajr eċċezzjonijiet jew derogi. Bl-adozzjoni ta' 
miżuri u atti ġodda, jekk il-kontenut ta' tali atti u miżuri jista' jsir jorbot fuq il-Liechtenstein 
biss wara li kienu sodisfatti r-rekwiżiti kostituzzjonali (referendum), imbagħad il-
Liechtenstein ikollu perjodu ta' grazzja ta' 18-il xahar biex jaċċetta u jimplimenta l-
leġiżlazzjoni Dublin/Eurodac ġdida2. Madankollu, il-Liechtenstein għandha, sadanittant u fejn 
ikun possibbli, timplimenta l-att jew il-miżura in kwistjoni fuq bażi proviżorja.

Il-Liechtenstein se ssir ukoll membru tal-Kumitat Imħallat.

2. Il-bażi legali

Il-Kummissjoni qed tipproponi li tadotta l-Protokoll fuq il-bażi ta' l-Artikolu 63(1)a tat-Trattat 
li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Il-Parlament Ewropew ikun ikkonsultat dwar il-
konklużjoni tal-Protokoll skond l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3)).

B'ittra bid-data tal-21 ta' Marzu 2007, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, skond l-Artikolu 35(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, talab l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta. Fil-laqgħa tiegħu tal-
11 ta' Ġunju 2007, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda, ladarba t-twaqqif tal-Kumitat 
Konġunt/Imħallat jinvolvi l-ħolqien ta' struttura organizzattiva bid-diskrezjoni li tieħu 
deċiżjonijiet li jorbtu lill-partijiet kontraenti, b'mod partikulari rigward iż-żamma tal-Ftehima 
u riżoluzzjoni tat-tilwim u minħabba li l-Protokoll jestendi għall-Kumitati Konġunti/Imħallta 
billi jinkludu l-Liechtenstein bħala parti kontraenti, li jirrakomanda li l-bażi legali tinbidel 
sabiex tirreferi għat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 300(3) tat-Trattat KE, li jitlob il-kunsens tal-

                                               
1 Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex 
jinħatar Stat responsabbli mill-eżaminazzjoni ta’ talba għal ażil imressqa fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera, 
iffirmata fis-26 ta’ Ottubru 2004. Artikolu 15 ta' din il-Ftehima jagħmel dispożizzjoni għall-possibilità li l-
Liechtenstein issir parti minn dik il-Ftehima permezz ta' protokoll.
2 In-Norveġja kellha 6 xhur, l-Islanda 4 ġimgħat, l-Iżvizzera 24 xahar ċans għall-aċċettazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' l-acquis futur ta' Dublin/Eurodac.
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Parlament Ewropew, u mhux biss li jkun ikkonsultat.

3. Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġja l-konklużjoni tal-Protokoll u jirrakkomanda li jingħata l-kunsens 
għaliha.

Madankollu, ir-rapporteur iqis li l-Parlament Ewropew fil-ġejjieni għandu jkun infurmat aħjar 
dwar in-negozjati internazzjonali li jkunu qed isiru sabiex ikun jista' jeżerċita l-kompetenzi 
tiegħu.
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