
AD\884295MT.doc PE474.276v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2011/0138(COD)

24.11.2011

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li 
ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-
fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

Rapporteur: Andrey Kovatchev



PE474.276v02-00 2/8 AD\884295MT.doc

MT

PA_Legam



AD\884295MT.doc 3/8 PE474.276v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jemenda r-
Regolament KE 539/2001. 

Kif ġie preċiżament dettaljat fil-proposta tal-Kummissjoni, hemm bżonn li l-mekkaniżmu ta' 
reċiproċità jiġi aġġornat sabiex ikun hemm konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jaqbel li l-mekkaniżmu ta' reċiproċità attwali ta prova ta’ 
effiċjenza u m'hemmx bżonn li jiġi mmodifikat lil hinn mill-eżerċizzju ta' kodifikazzjoni 
neċessarju. Jemmen ukoll li d-deliberazzjonijiet fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma 
neċessarji qabel ma l-Kummissjoni tippreżenta l-proposta tagħha dwar d-dħul mill-ġdid b'mod 
temporanju tar-rekwiżit tal-viża għall-pajjiż terz inkwistjoni.

Rigward il-proposta għall-introduzzjoni ta' klawsola ta' salvagwardja, il-Kumitat jirrikonoxxi 
li l-eżistenza proprja ta' din il-klawsola, li tipprovdi qafas ġenerali għall-futur, tista' tgħin biex 
tegħleb in-nuqqas ta' rieda ta' ċerti Stati Membri li jwittu t-triq għal aktar proċessi ta' 
liberalizzazzjoni tal-viża u ż-żieda fit-trasparenza tal-politiki u l-mekkaniżmi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-UE għas-sħab tagħha. 

Waqt li jifhem il-bżonn ta' indikaturi relattivi kif propost fl-Artikolu 1a il-ġdid, jikkunsidra li 
biex tintuża l-klawsola ta' salvagwardja hemm bżonn ta' żieda sostanzjali fin-numri reali. 
Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li ma jsirx proċess awtomatizzat u li ssir valutazzjoni ta' 
kemm tkun xierqa s-soppressjoni tal-eżenzjoni mill-viża għal pajjiż terz billi tieħu 
inkunsiderazzjoni n-numru ta' Stati Membri affettwati u l-impatt ġenerali tas-'sitwazzjoni ta' 
emerġenza' inkwistjoni dwar is-sitwazzjoni migratorja fl-UE.

Barra minn hekk jinsisti li kull valutazzjoni ta' 'sitwazzjoni ta' emerġenza' mill-Kummissjoni 
Ewropea għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-kuntest usa' tal-politika barranija tal-UE u b'mod 
partikolari l-impatt tas-sospensjoni tal-eżenzjoni mill-viża fuq il-politiki u l-pożizzjoni tal-UE 
lejn il-pajjiż terz ikkonċernat u r-reġjun viċin tiegħu. Il-ħruġ ta' permess għal sistema 
mingħajr viżi huwa dejjem element f'relazzjonijiet usa' bejn l-UE u pajjiż jew reġjun terz. 
Għaldaqstant, l-introduzzjoni mill-ġdid għar-rekwiżit tal-viża ma tistax tiġi skonnessa minn 
dan il-proċess usa' u b'mod partikolari m'għandhiex tipperikola l-konsistenza tal-politiki 
esterni tal-UE.

Il-Kumitat għaldaqstant jipproponi li l-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika ta' Stat 
Membru mhux biss billi tikkunsidra d-dejta pprovduta mill-Istati Membri u r-rapporti mħejjija 
minn FRONTEX u/jew mill-uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, iżda wkoll 
abbażi tal-valutazzjoni ppreparata mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE). Is-
servizzi relevanti tal-Kummissjoni, kif ukoll FRONTEX u l-uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-
Qasam tal-Asil għandhom għaldaqstant jinvolvu lill-SEAE fil-proċess kmieni kemm jista' 
jkun.

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi li 
tippermetti s-sospensjoni temporanja u 
mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn 
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
globali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi li 
tippermetti s-sospensjoni temporanja u 
mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn 
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
globali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha u 
l-impatt fuq il-politiki tagħha dwar ir-
relazzjonijiet barranin ma' pajjiżi terzi 
f'każijiet ta' sospensjoni tal-eżenzjoni 
mill-viża.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jenfasizza li jeħtieġ tingħata attenzjoni wkoll lill-impatt tal-
introduzzjoni mill-ġdid tar-rekwiżit tal-viża fuq il-politika barranija tal-UE u r-relazzjonijiet 
ma' pajjiżi terzi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament KE Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw fil-każ li Stat 
Membru wieħed jew aktar ikollhom 

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw fil-każ li Stat 
Membru wieħed jew aktar ikollhom 
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jaffaċċjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza 
kkaratterizzata bl-okkorrenza ta' 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin: 

jaffaċċjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza 
kkaratterizzata bl-okkorrenza ta' 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II li jinstabu li jkunu qed joqogħdu 
illegalment fit-territorju tal-Istat Membru;

(a) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni migratorja 
globali fl-Istati Membri kkonċernati, fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mal-
istess perjodu tas-sena ta' qabel, fin-
numru ta’ ċittadini ta’ wieħed mill-pajjiżi 
terzi elenkati fl-Anness II li jinstabu li 
jkunu qed joqogħdu illegalment fit-
territorju tal-Istat Membru;

(b) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għall-asil miċ-ċittadini ta’ 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II fejn ir-rata ta’ rikonoxximent tal-
applikazzjonijiet għall-asil matul is-sitt 
xhur ta’ qabel kienet inqas minn 3%;

(b) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni migratorja 
globali fl-Istati Membri kkonċernati, fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mal-
istess perjodu tas-sena ta' qabel, fin-
numru ta’ applikazzjonijiet għall-asil miċ-
ċittadini ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi 
elenkati fl-Anness II fejn ir-rata ta’ 
rikonoxximent tal-applikazzjonijiet għall-
asil matul is-sitt xhur ta’ qabel kienet inqas 
minn 3%;

(c) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta' sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għar-riammissjoni li ġew 
irrifjutati, sottomessi minn Stat Membru lil 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II għaċ-ċittadini tiegħu stess.

(c) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni migratorja 
globali fl-Istati Membri kkonċernati, fin-
numru ta’ applikazzjonijiet għar-
riammissjoni li ġew irrifjutati, sottomessi 
minn Stat Membru lil wieħed mill-pajjiżi 
terzi elenkati fl-Anness II għaċ-ċittadini 
tiegħu stess, meta mqabbel mal-istess
perjodu tas-sena ta' qabel.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru ta' Stati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
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deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini tal-pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Din 
id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
viża.

deskritti f'paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil. Il-
Kummissjoni għandha tieħu wkoll 
inkunsiderazzjoni l-impatt ta' 
introduzzjoni mill-ġdid possibbli tar-
rekwiżit tal-viża fuq il-politiki u l-
pożizzjoni tal-Unjoni fil-konfront tal-
pajjiż terz ikkonċernat u r-reġjun viċin 
tiegħu, abbażi tar-rapport mis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet in-notifika, 
il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni li tissospendi l-eżenzjoni 
mir-rekwiżit tal-viża għaċ-ċittadini tal-
pajjiż terz ikkonċernat għal perjodu ta' sitt 
xhur. Din id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
għandha tiġi adottata skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni 
ta' implimentazzjoni għandha tiddetermina 
d-data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
viża.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament KE Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
mingħajr dewmien lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar in-notifika 
rċevuta mill-Istati Membri kkonċernati u
teżamina n-notifika filwaqt li tieħu 
inkunsiderazzjoni n-numru tal-Istati 
Membri affettwati minn kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1 
u l-impatt globali taż-żidiet fuq is-
sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif din tal-
aħħar tkun tidher mid-dejta pprovduta mill-
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tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini tal-pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Din 
id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
viża.

Istati Membri kif ukoll minn rapporti 
mħejjija mill-FRONTEX u/jew mill-
Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam 
tal-Asil, u fi żmien tliet xhur wara li tkun 
irċeviet dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat ir-riżultati tal-
eżaminazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, li fi żmien xieraq 
għandhom jagħtu l-opinjoni tagħhom, u 
wara dan, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini tal-pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Din 
id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
viża.
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