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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' 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

(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. 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). Korrezzjonijiet bħal dawn suġġeriti huma 
soġġetti għal ftehim bejn id-dipartimenti konċernati.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn il-
Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea 
u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat 
responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru, fl-Iżvizzera 
jew Liechtenstein
(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0753),

– wara li kkunsidra l-Protokoll bejn il-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera u Liechtenstein għall-
Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-
mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżaminar ta' talba għall-ażil 
magħmula fi Stat Membru, l-Iżvizzera jew Liechtenstein

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subsubparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema 
artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0091/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) 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-konklużjoni tal-Protokoll;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri, lill-gvern u l-
parlamenti tal-Konfederazzjoni Żvizzera u lill-gvern u l-parlament tal-Prinċipalitá ta' 
Liechtenstein.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-Protokoll tal-Ftehima ta' Dublin/Eurodac rigward il-parteċipazzjoni tad-
Danimarka ma' l-Iżvizzera u Liechtenstein

L-għan ta' dan il-protokoll hu li jistabbilixxi l-parteċipazzjoni tad-Danimarka fil-Ftehima 
Dublin/Eurodac fir-rigward ta' l-Iżvizzera u Liechtenstein. 

B'konformità ma’ l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessi mat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka 
mhux qiegħda tipparteċipa fir-Regolament ta' Dublin1 u fir-Regolament Eurodac.2

Il-Ftehima Dublin/Eurodac ma' l-Iżvizzera tagħti l-possibilitá lid-Danimarka sabiex din 
tagħmel talba biex tipparteċipa. F'dan il-każ, il-Ftehima tipprovdi sabiex il-partijiet kontraenti, 
bil-kunsens tad-Danimarka, jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tad-
Danimarka fi protokoll għall-Ftehima.

Permezz ta’ ittra li ġġib id-data tat-8 ta' Novembru 2004, ir-Renju tad-Danimarka talab biex 
jipparteċipa fil-Ftehim Dublin/Eurodac ma' l-Iżvizzera. Billi Liechtenstein se jaderixxi ma' 
din il-Ftehima, huwa xieraq li l-parteċipazzjoni tad-Danimarka tkun stabbilita f’relazzjoni 
kemm ma’ l-Iżvizzera kif ukoll ma’ Liechtenstein.

Il-Protokoll jagħmel ir-regolamenti ta’ Dublin u l-Eurodac u r-regoli ta' l-implimentazzjoni 
tagħhom applikabbli għar-relazzjonijiet bejn id-Danimarka min-naħa waħda u l-
Konfederazzjoni ta’ l-Iżvizzera u l-Prinċipat ta’ Liechtenstein min-naħa l-oħra. Jistabbilixxi 
wkoll emedi ġejjiena jew miżuri ta’ implimentazzjoni ġodda applikabbli għal dawn ir-
relazzjonijiet.

Il-Kummissjoni tipproponi li tadotta l-Protokoll ibbażat fuq l-Artikolu 63(1)(a) tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Il-Parlament Ewropew hu kkonsultat dwar il-konklużjoni 
tal-Protokoll bi qbil ma' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3). 

2. Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġja l-konklużjoni tal-Protokoll. Madankollu, ir-rapporteur iqis li l-
Parlament Ewropew għandu fil-futur ikun infurmat aktar mill-qrib dwar in-negozjati 
internazzjonali li jkunu għaddejjin sabiex ikun jista' jeżerċita l-kompetenzi tiegħu.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-
Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn 
ċittadin ta’ pajjiż terz.
2 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 dwar it-twaqqif  ta’ l-“Eurodac” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba 
għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin
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