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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 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.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża 
(VIS) taħt il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0101),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u u 62(2)(a) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0086/2008),

– 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 u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0000/2008),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

Emenda 1

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1
Regolament (KE) Nru 562/2006
Artikolu 7(3) - punt aa - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fuq bażi mhux sistematika, 
meta jkunu qed iwettqu verifiki bir-reqqa 
fuq ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għandhom 
viża, il-gwardjani tal-fruntiera jistgħu, 
b’konformità ma’ deċiżjoni tal-gwardjan 
tal-fruntiera li huwa responsabbli, 
jiddeċiedu li jikkonsultaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar il-Viża (VIS);
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Or. sl

Ġustifikazzjoni

Il-verifiki sistematiċi permezz ta’ konsultazzjoni tal-VIS għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom viża kull darba li jaqsmu fruntiera esterna jżidu l-ħin ta’ stennija fil-fruntieri, 
b’mod partikulari fl-istaġun tat-turiżmu u fil-bidu u fit-tmiem tal-festi pubbliċi.  Għalhekk ir-
rapporteur jipproponi li l-gwardjan tal-fruntiera responsabbli jkun jista’ jiddeċiedi li 
jikkonsulta l-VIS fuq bażi mhux sistematika. Dan l-arranġament ikun ta’ għajnuna għaċ-
ċittadini ta’ l-UE u għaċ-ċittadini tal-pajjiż terzi li ma jeħtiġux viża biex jidħlu fl-Unjoni 
Ewropea, billi jnaqqas l-istennija fil-fruntieri. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Parlament Ewropew huwa involut fil-proċedura ta’ kodeċiżjoni biex jiġi emendat ir-
Regolament (KE) Nru 562/2006 dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) 
taħt il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen. L-emendi proposti mill-Kummissjoni għall-Kodiċi 
tal-Fruntieri ta' Schengen rigward l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 
jipprervedu li l-verifiki bir-reqqa fil-fruntieri fuq iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għandhom viża 
jkunu jinkludu wkoll il-konsultazzjoni tal-VIS skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-
VIS (il-verifika tan-numru tal-viża u t-teħid tal-marki tas-swaba’ miċ-ċittadini kollha tal-
pajjiżi terzi kull darba li jaqsmu l-fruntiera). L-għan tal-proposta huwa li jiġi kkumplimentat 
ir-Regolament tal-VIS billi jiġu stabbiliti regoli komuni f'dan is-sens permezz ta' l-emenda tal-
Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen biex jiġi żgurat li l-VIS tiġi użata b'mod effiċjenti u 
armonizzat fil-fruntieri esterni.

Ir-Regolament tal-VIS jiddefinixxi l-għan u l-funzjonalitajiet u r-responsabilitajiet tal-VIS, 
filwaqt li l-emenda għall-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni se toħloq il-bażi legali għall-Istati 
Membri sabiex jieħdu identifikaturi bijometriċi mandatorji mingħand persuni li japplikaw 
għall-viża. Skond ir-Regolament tal-VIS, il-gwardjani tal-fruntieri għandhom aċċess biex 
ifittxu fil-VIS għall-iskop ta' verifika billi jużaw in-numru ta' l-istiker tal-viża flimkien mal-
marki tas-swaba' tad-detentur tal-viża. Għal massimu ta' tliet snin wara l-bidu ta' l-
operazzjonijiet, it-tfittxija tista' ssir billi jintuża n-numru ta' l-istiker tal-viża biss. Il-perjodu ta' 
tliet snin jista' jiġi mqassar fil-każ tal-fruntieri ta' l-ajru.

Il-verifiki sistematiċi permezz ta’ konsultazzjoni tal-VIS għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom viża kull darba li jaqsmu fruntiera esterna jżidu l-ħin ta’ stennija fil-fruntieri, 
b’mod partikulari fl-istaġun tat-turiżmu u fil-bidu u fit-tmiem tal-festi pubbliċi.  Billi f’dawn 
l-aħħar snin l-Ewropa saret destinazzjoni attraenti għat-turisti, anke għal ċittadini ta’ pajjiżi
terzi li jeħtieġu viża biex jidħlu fl-UE, kwalunkwe konsegwenza ta’ l-introduzzjoni tal-VIS 
fil-fruntieri esterni trid tittaffa b’mod xieraq. Għalhekk ir-rapporteur jipproponi li l-gwardjan 
tal-fruntiera responsabbli jkun jista’ jiddeċiedi li jikkonsulta l-VIS fuq bażi mhux sistematika. 
Dan l-arranġament ikun ta’ għajnuna għaċ-ċittadini ta’ l-UE u għaċ-ċittadini tal-pajjiż terzi li 
ma jeħtiġux viża biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea, billi jnaqqas l-istennija fil-fruntieri.

Il-gwardjani tal-fruntiera se jibqgħu jivverifikaw jekk iċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi jissodisfawx 
il-kundizzjonijiet kollha biex jidħlu fl-UE (kif stipulati fl-Artikolu 5 tal-Kodiċi tal-Fruntieri 
ta’ Schengen) u se jikkonsultaw il-VIS fuq il-bażi ta’ l-esperjenza u ta’ l-informazzjoni 
tagħhom stess, u b’hekk jgħinu b’mod adegwat sabiex jiżguraw livell għoli ta' sigurtà fl-UE. 
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