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Emenda 2
Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE 
stabbiliet netwerk ta' informazzjoni protetta 
b'konnessjoni mal-internet għas-servizzi 
tal-Istati Membri li għandhom l-inkarigu 
tal-ġestjoni tal-flussi migratorji (ICONet) 
għal skambju ta' informazzjoni dwar il-
migrazzjoni irregolari, dħul u
immigrazzjoni illegali u treġġigħ lura ta' 
residenti illegali. L-elementi tal-iskambju 
tal-informazzjoni għandhom jinkludu n-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni.

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE 
stabbiliet netwerk ta' informazzjoni protetta 
b'konnessjoni mal-internet għas-servizzi 
tal-Istati Membri li għandhom l-inkarigu 
tal-ġestjoni tal-flussi migratorji (ICONet) 
għal skambju ta' informazzjoni dwar il-
migrazzjoni irregolari, dħul illegali u 
immigrazzjoni irregolari u treġġigħ lura ta' 
residenti illegali. L-elementi tal-iskambju 
tal-informazzjoni għandhom jinkludu n-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-termini "illegali" u "irregolari" għall-migrazzjoni u għall-immigrazzjoni huma maħsubin li 
jispjegaw l-istess ħaġa. It-terminu "illegali", madankollu, aktarx ikabbar il-problema, 
għalhekk ikun aħjar jekk jintużaw it-termini "migrazzjoni irregolari" u "immigrazzjoni 
irregolari".

Emenda 3
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
immigrazzjoni illegali għall-użu jew fuq 
livell operazzjonali jew fuq livell 
strateġiku, jew it-tnejn li huma. Tali 

(4) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
immigrazzjoni irregolari għall-użu jew fuq 
livell operazzjonali jew fuq livell 
strateġiku, jew it-tnejn li huma. Tali 
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informazzjoni tista' sostanzjalment 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-
Aġenzija FRONTEX relatati mal-analiżi 
tar-riskju, u għal dan l-iskop għandha tiġi 
stabbilita kooperazzjoni eqreb bejn in-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni u l-Aġenzija FRONTEX.

informazzjoni tista' sostanzjalment 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-
Aġenzija FRONTEX relatati mal-analiżi 
tar-riskju, u għal dan l-iskop għandha tiġi 
stabbilita kooperazzjoni eqreb bejn in-
netwerks tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni u l-Aġenzija 
FRONTEX.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dak li jkun jista' jitkellem dwar "residenza illegali", "residenza irregolari" jew 
"immigrazzjoni irregolari", iżda mhuwiex xieraq li jitkellem dwar "immigrazzjoni illegali".

Emenda 4
Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
immigrazzjoni illegali għall-użu jew fuq 
livell operazzjonali jew fuq livell 
strateġiku, jew it-tnejn li huma. Tali 
informazzjoni tista' sostanzjalment 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-
Aġenzija FRONTEX relatati mal-analiżi 
tar-riskju, u għal dan l-iskop għandha tiġi 
stabbilita kooperazzjoni eqreb bejn in-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni u l-Aġenzija FRONTEX.

(4) L-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar 
l-immigrazzjoni għandhom jiġbru l-
informazzjoni li tikkonċerna l-
immigrazzjoni irregolari għall-użu jew fuq 
livell operazzjonali jew fuq livell 
strateġiku, jew it-tnejn li huma. Tali 
informazzjoni tista' sostanzjalment 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet tal-
Aġenzija FRONTEX relatati mal-analiżi 
tar-riskju, u għal dan l-iskop għandha tiġi 
stabbilita kooperazzjoni eqreb bejn in-
netwerks tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni u l-Aġenzija 
FRONTEX.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-termini "illegali" u "irregolari" għall-migrazzjoni u għall-immigrazzjoni huma maħsubin li 
jispjegaw l-istess ħaġa. It-terminu "illegali", madankollu, aktarx ikabbar il-problema, 
għalhekk ikun aħjar jekk jintużaw it-termini "migrazzjoni irregolari" u "immigrazzjoni 
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irregolari".

Emenda 5
Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Mejju 2007 tistabbilixxi mill-perjodu tal-1 
ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013 
il-Fond għall-Fruntieri Esterni bħala parti 
mill-programm Ġenerali 'Programm Qafas 
dwar is-Solidarjetà u l-Ġestjoni tal-Flussi 
Migratorji', sabiex jikkontribwixxi għat-
tisħiħ taż-żona tal-libertà, sigurtà u 
ġustizzja u jiġi applikat il-prinċipju ta' 
solidarjetà bejn l-Istati Membri. Ir-riżorsi 
disponibbli ta' dan il-Fond jistgħu jintużaw 
sabiex isaħħu l-attivitajiet organizzati mis-
servizzi konsulari u oħrajn tal-Istati 
Membri f'pajjiżi terzi u sabiex jiġi sostnut 
ir-rinforz tal-kapaċità operazzjonali tan-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni, u b'hekk tiġi promossa 
kooperazzjoni iktar effettiva permezz ta' 
dawn in-netwerks, bejn l-Istati Membri.

(6) Id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Mejju 2007 tistabbilixxi mill-perjodu tal-1 
ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013 
il-Fond għall-Fruntieri Esterni bħala parti 
mill-programm Ġenerali 'Programm Qafas 
dwar is-Solidarjetà u l-Ġestjoni tal-Flussi 
Migratorji', sabiex jikkontribwixxi għat-
tisħiħ taż-żona tal-libertà, sigurtà u 
ġustizzja u jiġi applikat il-prinċipju ta' 
solidarjetà bejn l-Istati Membri u ma' 
pajjiżi terzi. Ir-riżorsi disponibbli ta' dan il-
Fond jistgħu jintużaw sabiex isaħħu l-
attivitajiet organizzati mis-servizzi 
konsulari u oħrajn tal-Istati Membri 
f'pajjiżi terzi u sabiex jiġi sostnut ir-rinforz 
tal-kapaċità operazzjonali tan-netwerks 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, u b'hekk tiġi promossa 
kooperazzjoni iktar effettiva permezz ta' 
dawn in-netwerks, bejn l-Istati Membri.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Meta nitkellmu dwar is-solidarjetà b'rabta mal-migrazzjoni, huwa importanti li nenfasizzaw li 
din ma għandhiex issir biss bejn l-Istati Membri iżda wkoll ma' pajjiżi terzi.
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Emenda 6
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati 
b'mod regolari dwar l-attivitajiet tan-
netwerks tal-uffiċjali tal-kollegament tal-
immigrazzjoni f'reġjuni speċifiċi u/jew 
pajjiżi ta' interess partikolari tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonjiet li għandhom x’jaqsmu mal-
immigrazzjoni illegali. L-għażla ta' reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea għandhom ikunu 
bbażati fuq indikaturi migratorji oġġettivi, 
bħal statistiċi dwar l-immigrazzjoni illegali
u analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

(7) Il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati 
b'mod regolari dwar l-attivitajiet tan-
netwerks bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
f'reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
dwar is-sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew 
pajjiżi, fi kwistjonjiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-immigrazzjoni irregolari. L-
għażla ta' reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' 
interess partikolari għall-Unjoni Ewropea 
għandhom ikunu bbażati fuq indikaturi 
migratorji oġġettivi, bħal statistiċi dwar l-
immigrazzjoni irregolari u analiżi tar-
riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dak li jkun jista' jitkellem dwar "residenza illegali", "residenza irregolari" jew 
"immigrazzjoni irregolari", iżda mhuwiex xieraq li jitkellem dwar "immigrazzjoni illegali".

Emenda 7
Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati 
b'mod regolari dwar l-attivitajiet tan-
netwerks tal-uffiċjali tal-kollegament tal-

(7) Il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni għandhom jiġu infurmati 
b'mod regolari dwar l-attivitajiet tan-
netwerks bejn l-uffiċjali għall-
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immigrazzjoni f'reġjuni speċifiċi u/jew 
pajjiżi ta' interess partikolari tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonjiet li għandhom x’jaqsmu mal-
immigrazzjoni illegali. L-għażla ta' reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea għandhom ikunu 
bbażati fuq indikaturi migratorji oġġettivi, 
bħal statistiċi dwar l-immigrazzjoni illegali
u analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni
f'reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
dwar is-sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew 
pajjiżi, fi kwistjonjiet li għandhom 
x’jaqsmu mal-immigrazzjoni irregolari. L-
għażla ta' reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' 
interess partikolari għall-Unjoni Ewropea 
għandhom ikunu bbażati fuq indikaturi 
migratorji oġġettivi, bħal statistiċi dwar l-
immigrazzjoni irregolari u analiżi tar-
riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-termini "illegali" u "irregolari" għall-migrazzjoni u għall-immigrazzjoni huma maħsubin li 
jispjegaw l-istess ħaġa. It-terminu "illegali", madankollu, aktarx ikabbar il-problema, 
għalhekk ikun aħjar jekk jintużaw it-termini "migrazzjoni irregolari" u "immigrazzjoni 
irregolari".

Emenda 8
Franziska Keller

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 1, paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 1, il-paragrafu 1 hu 
emendat kif ġej:
"1. F'dan ir-Regolament "uffiċjal għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni" 
jfisser rappreżentant ta' wieħed mill-
Istati Membri, li jinstab f'pajjiż terz 
mis-servizz għall-immigrazzjoni jew 
minn awtoritajiet kompetenti oħrajn 
biex jistabbilixxi u jżomm kuntatt mal-
awtoritajiet tal-pajjiż li bagħtu biex 
jikkontribwixxi fil-prevenzjoni u fil-
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ġlieda kontra kawżi ta' migrazzjoni 
forzata, ir-ritorn volontarju tal-migranti
u l-immaniġjar tal-migrazzjoni legali."

Or. en

Emenda 9
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1, punt -1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-Artikolu 2(2) huwa emendat kif 
ġej:
"2. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom jiġbru 
l-informazzjoni għall-użu jew fuq livell 
operazzjonali jew fuq livell strateġiku 
jew għaż-żewġ livelli. Din l-
informazzjoni għandha partikolarment 
tkun dwar temi bħal:
- l-imxijiet ta' immigranti irregolari li 
joriġinaw minn jew mexjin fil-pajjiż 
ospitanti,
- ir-rotot użati mill-imxijiet ta' 
immigranti irregolari sabiex jilħqu t-
territorji tal-Istati Membri,
- il-modus operandi tagħhom, inkluż it-
tip ta' trasport użat, l-involviment ta' 
intermedjarji, eċċ.,
- l-eżistenza u l-attivitajiet ta' 
organizazzjonijiet kriminali involuti 
f'ikkuntrabandar tal-immigranti,
- l-inċidenti u l-ġrajjiet li jistgħu jkunu 
jew li saru l-kawża ta' żviluppi ġodda 
relatati maċ-ċirkolazzjoni tal-
immigranti irregolari,
- metodi użati fit-tagħmil jew iffalsifikar 
ta' dokumenti tal-identità jew 
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dokumenti tal-ivvjaġġar foloz,
- metodi kif jistgħu jiġu megħjuna l-
awtoritajiet tal-pajjiżi ospitanti biex tiġi
pprevenuta ċ-ċirkolazzjoni tal-
immigranti irregolari li joriġinaw minn 
jew li jkunu in transitu fit-territorji 
tagħhom, 
- metodi biex ikunu faċilitati r-ritorn u r-
ripatrijazzjoni ta' immigranti irregolari
lejn il-pajjiżi li oriġinaw minnhom, 
- il-legalizzazzjoni u l-prattiċi legali 
rilevanti għat-temi li hemm referenza 
għalihom fuq,
- l-informazzjoni trasmessa permezz tas-
sistema tat-twissija bikrija,
- metodi biex jgħinu fit-tnedija ta' 
għajnuna umanitarja immedjata fil-każ 
ta' wasla ta' numru kbir ta' migranti mal-
fruntiera,
- metodi biex tiġi ffaċilitata l-
immigrazzjoni legali."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dak li jkun jista' jitkellem dwar "residenza illegali", "residenza irregolari" jew 
"immigrazzjoni irregolari", iżda mhuwiex xieraq li jitkellem dwar "immigrazzjoni illegali".

Ta' min wieħed jinnota wkoll li d-dmirijiet tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni jkopru wkoll l-materja tal-immigrazzjoni legali, kif stabbilit fl-Artikolu 1, 
paragrafu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 dwar il-ħolqien ta' netwerk bejn 
l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni.

Emenda 10
Franziska Keller

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 - punt -1 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) L-Artikolu 2, paragrafu 2 huwa 
emendat kif ġej:
"2. L-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni għandhom jiġbru 
l-informazzjoni għall-użu jew fuq livell 
operazzjonali jew fuq livell strateġiku 
jew għaż-żewġ livelli. Din l-
informazzjoni għandha partikolarment 
tkun dwar temi bħal:
- l-imxijiet ta' immigranti illegali li 
joriġinaw minn jew mexjin fil-pajjiż 
ospitanti,
- ir-rotot użati mill-imxijiet ta' 
immigranti illegali sabiex jilħqu t-
territorji tal-Istati Membri,
- il-modus operandi tagħhom, inkluż it-
tip ta' trasport użat, l-involviment ta' 
intermedjarji, eċċ.,
- l-eżistenza u l-attivitajiet ta' 
organizazzjonijiet kriminali involuti 
f'ikkuntrabandar tal-immigranti,
- l-inċidenti u l-ġrajjiet li jistgħu jkunu 
jew li saru l-kawża ta' żviluppi ġodda 
relatati maċ-ċirkolazzjoni tal-
immigranti illegali,
- metodi użati fit-tagħmil jew iffalsifikar 
ta' dokumenti tal-identità jew 
dokumenti tal-ivvjaġġar foloz,
- metodi biex l-awtoritajiet fil-pajjiżi 
ospitanti jiġu megħjuna fil-ġlieda kontra 
l-kawżi tal-migrazzjoni forzata,
- metodi biex tkun faċilitata r-
ripatrijazzjoni ta' immigranti illegali 
lejn il-pajjiżi li oriġinaw minnhom,
- il-legalizzazzjoni u l-prattiċi legali 
rilevanti għat-temi li hemm referenza 
għalihom fuq,
- l-informazzjoni trasmessa permezz tas-
sistema tat-twissija bikrija,
- informazzjoni dwar is-sitwazzjoni għal 
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dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-
bniedem fil-pajjiż ospitanti."

Or. en

Emenda 11
Franziska Keller

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 - punt -1 c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) L-Artikolu 3, paragrafu 1 huwa 
emendat kif ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom 
sistematikament u mingħajr dewmien 
jinformaw lil xulxin, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
dwar it-tqegħid minnhom ta' uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, inkluża deskrizzjoni tad-
dmirijiet tagħhom. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi ġabra ta' din l-
informazzjoni lill-Kunsill u lill-Istati 
Membri."

Or. en

Emenda 12
Franziska Keller

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 - punt -1 d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1d) L-Artikolu 3, paragrafu 2 huwa 
emendat kif ġej:
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"2. Kull Stat Membru għandu jinforma 
lill-oħrajn kif ukoll lill-Parlament 
Ewropew bl-intenzjonijiet tiegħu 
rigward it-tqegħid ta' uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
f'pajjiżi terzi, sabiex l-Istati Membri l-
oħrajn ikunu jistgħu jesprimu l-interess 
tagħhom fil-konklużjoni ta' ftehim 
kooperattiv mal-Istat Membru 
konċernat dwar kull tqegħid, kif 
msemmi fl-Artikolu 5."

Or. en

Emenda 13
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 4 - paragrafu 1 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- informazzjoni ta' skambju u esperjenza 
prattika, b'mod partikolari f'laqgħat u 
permezz tal-ICONet.

- jiskambjaw informazzjoni u esperjenza 
ta' prassi tajba dwar il-ġlieda kontra l-
immigrazzjoni irregolari u n-netwerks tat-
traffikar tal-bnedmin, bil-metodi li 
jiggarantixxu li dawk li qegħdin ifittxu 
asil ikollhom aċċess għall-proċeduri u fil-
ġestjoni tal-immigrazzjoni legali, b'mod 
partikolari f'laqgħat u permezz tal-ICONet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher utli li jiġi speċifikat it-tip ta' informazzjoni li għandha tiġi skambjata, partikolarment 
permezz tal-ICONet, u li jiġi garantit ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi fi ħdan in-netwerk tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni.
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Emenda 14
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 - sottopunt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 4 – paragrafu 1 - inċiż 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) L-inċiż (8a) li ġej għandu jiżdied mal-
paragrafu 1: 
"- jimplimentaw politika ta' informazzjoni 
komuni mmirata biex tissensibilizza lill-
popolazzjoni fil-pajjiżi tal-oriġini dwar l-
eżistenza ta' kanali legali tal-
immigrazzjoni u biex twissihom bil-perikli 
tal-immigrazzjoni irregolari u bin-
netwerks tat-traffikar tal-bnedmin."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tas-sensibilizzazzjoni tal-popolazzjonijiet lokali dwar ir-riskji assoċjati mat-
traffikanti tal-bnedmin u mal-immigrazzjoni irregolari għandha wkoll issir komponent 
fundamentali tal-ħidma li ssir mill-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni.

Emenda 15
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX stabbiliti
bir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 huma 
intitolati li jipparteċipaw fil-laqgħat 
organizzati fl-ambitu tal-qafas tan-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun 
meħtieġ minn kunsiderazzjonjiet 

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 2007/2004 huma intitolati li 
jipparteċipaw fil-laqgħat organizzati fl-
ambitu tal-qafas tan-netwerk tal-uffiċjali
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun 
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operazzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru fl-
assenza ta' dawn ir-rappreżentanti. Korpi 
u awtoritajiet oħra jistgħu jiġu mistiedna, 
kif xieraq.

meħtieġ minn kunsiderazzjonjiet 
operazzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru fl-
assenza ta' dawn ir-rappreżentanti. Korpi 
u awtoritajiet oħra li jirrapportaw lill-
amministrazzjonijiet nazzjonali 
responsabbli mill-ġestjoni tal-flussi 
migratorji jistgħu jiġu mistiedna, kif 
xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'dan il-każ, għandu jiġi speċifikat liema awtoritajiet għandhom jiġu effettivament mistiedna 
jipparteċipaw fil-laqgħat organizzati fl-ambitu tan-netwerk tal-uffiċjali għall-komunikazzjoni 
dwar l-immigrazzjoni.

Emenda 16
Rui Tavares

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX stabbiliti
bir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 huma 
intitolati li jipparteċipaw fil-laqgħat 
organizzati fl-ambitu tal-qafas tan-
netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun 
meħtieġ minn kunsiderazzjonjiet 
operazzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru fl-
assenza ta' dawn ir-rappreżentanti. Korpi 
u awtoritajiet oħra jistgħu jiġu mistiedna, 
kif xieraq.

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 2007/2004 u l-Uffiċċju Ewropew ta' 
Appoġġ għall-Asil (EASO) huma intitolati 
li jipparteċipaw fil-laqgħat organizzati fl-
ambitu tal-qafas tan-netwerk tal-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun 
meħtieġ minn kunsiderazzjonjiet 
operazzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru fl-
assenza ta' dawn ir-rappreżentanti. Korpi 
u awtoritajiet oħra jistgħu jiġu mistiedna, 
kif xieraq.

Or. en
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Emenda 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX stabbiliti
bir-Regolament (KE) Nru 2007/2004 huma 
intitolati li jipparteċipaw fil-laqgħat 
organizzati fl-ambitu tal-qafas tan-netwerks 
tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni, għalkemm, jekk ikun 
meħtieġ minn kunsiderazzjonjiet 
operazzjonali, il-laqgħat jistgħu jsiru fl-
assenza ta' dawn ir-rappreżentanti. Korpi u 
awtoritajiet oħra jistgħu jiġu mistiedna, kif 
xieraq.

2. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni 
Ewropea u l-Aġenzija FRONTEX 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 2007/2004 kif ukoll korpi 
internazzjonali indipendenti bħall-
Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-
Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 
(UNHCR) huma intitolati li jipparteċipaw 
fil-laqgħat organizzati fl-ambitu tal-qafas 
tan-netwerk tal-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, 
għalkemm, jekk ikun meħtieġ minn 
kunsiderazzjonjiet operazzjonali, il-
laqgħat jistgħu jsiru fl-assenza ta' dawn 
ir-rappreżentanti. Korpi u awtoritajiet oħra 
jistgħu jiġu mistiedna, kif xieraq.

Or. en

Emenda 18
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 



PE430.622v01-00 16/22 AM\795577MT.doc

MT

Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
kollegament dwar l-immigrazzjoni f'reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
dwar is-sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew 
pajjiżi, f'kwistjonjiet li għandhom x'jaqsmu 
mal-immigrazzjoni illegali. L-għażla, ta' 
reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni illegali u 
analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks bejn l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni fir-reġjuni u/jew fil-pajjiżi 
fejn il-kwistjoni tal-flussi migratorji hija 
partikolarment sensittiva għall-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
immigrazzjoni irregolari. L-għażla, ta' 
reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni irregolari u 
analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dak li jkun jista' jitkellem dwar "residenza illegali", "residenza irregolari" jew 
"immigrazzjoni irregolari", iżda mhuwiex xieraq li jitkellem dwar "immigrazzjoni illegali".

Emenda 19
Rui Tavares

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
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attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
kollegament dwar l-immigrazzjoni f'reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll dwar is-
sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, 
f'kwistjonjiet li għandhom x'jaqsmu mal-
immigrazzjoni illegali. L-għażla, ta' 
reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni illegali u 
analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi 
mal-politika ġenerali tar-relazzjonjiet 
esterni tal-UE.

attivitajiet tan-netwerks bejn l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'reġjuni speċifiċi u/jew 
pajjiżi ta' interess partikolari għall-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
migrazzjoni irregolari. L-għażla, ta' 
reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni illegali u 
analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX u mill-EASO, u għandna tqis 
il-politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Or. en

Emenda 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
kollegament dwar l-immigrazzjoni f'reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll dwar is-
sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, 
f'kwistjonjiet li għandhom x'jaqsmu mal-
immigrazzjoni illegali. L-għażla, ta' reġjuni 

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks bejn l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'reġjuni speċifiċi u/jew 
pajjiżi ta' interess partikolari għall-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
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speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea wara konsultazzjoni 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
għandha tkun ibbażata fuq indikaturi 
migratorji oġġettivi, bħal statistiċi dwar l-
immigrazzjoni illegali u analiżi tar-riskju 
ppreparati mill-Aġenzija FRONTEX, u 
għandha tkun konformi mal-politika 
ġenerali tar-relazzjonjiet esterni tal-UE.

immigrazzjoni legali u illegali, inkluż 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem. L-għażla, ta' reġjuni speċifiċi 
u/jew pajjiżi ta' interess partikolari għall-
Unjoni Ewropea wara konsultazzjoni mal-
Istati Membri, il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni legali u
illegali, il-qagħda tad-drittijiet tal-
bniedem u analiżi tar-riskju ppreparati 
mill-Aġenzija FRONTEX, u għandha tkun 
konformi mal-politika ġenerali tar-
relazzjonjiet esterni tal-UE.

Or. en

Emenda 21
Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks tal-uffiċjali għall-
kollegament dwar l-immigrazzjoni f'reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll dwar is-
sitwazzjoni f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, 
f'kwistjonjiet li għandhom x'jaqsmu mal-
immigrazzjoni illegali. L-għażla, ta' reġjuni 
speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess partikolari 
għall-Unjoni Ewropea wara konsultazzjoni 
mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, 
għandha tkun ibbażata fuq indikaturi 

1. L-Istat Membru li għandu l-Presidenza 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew, jekk 
dan l-Istat Membru mhuwiex rappreżentat 
fil-pajjiż jew fir-reġjun, l-Istat Membru li 
qiegħed iservi bħala aġent President, fl-
aħħar ta' kull semestru għandu jipprepara 
rapport lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar l-
attivitajiet tan-netwerks bejn l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni f'reġjuni speċifiċi u/jew 
pajjiżi ta' interess partikolari għall-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll dwar is-sitwazzjoni 
f'dawk ir-reġjuni u/jew pajjiżi, fi 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
immigrazzjoni irregolari. L-għażla, ta' 
reġjuni speċifiċi u/jew pajjiżi ta' interess 
partikolari għall-Unjoni Ewropea wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
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migratorji oġġettivi, bħal statistiċi dwar l-
immigrazzjoni illegali u analiżi tar-riskju 
ppreparati mill-Aġenzija FRONTEX, u 
għandha tkun konformi mal-politika 
ġenerali tar-relazzjonjiet esterni tal-UE.

Kummissjoni, għandha tkun ibbażata fuq 
indikaturi migratorji oġġettivi, bħal 
statistiċi dwar l-immigrazzjoni irregolari u 
analiżi tar-riskju ppreparati mill-Aġenzija 
FRONTEX, u għandha tkun konformi mal-
politika ġenerali tar-relazzjonjiet esterni 
tal-UE.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

It-termini "illegali" u "irregolari" għall-migrazzjoni u għall-immigrazzjoni huma maħsubin li 
jispjegaw l-istess ħaġa. It-terminu "illegali", madankollu, aktarx ikabbar il-problema, 
għalhekk ikun aħjar jekk jintużaw it-termini "migrazzjoni irregolari" u "immigrazzjoni 
irregolari".

Emenda 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tar-
rapporti msemmijin hawn fuq, tipprovdi 
sommarju fattwali lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew, kull sena, dwar l-
iżvilupp tan-netwerks tal-uffiċjali ta' 
kollegament tal-immigrazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tar-
rapporti msemmijin hawn fuq, tipprovdi 
sommarju fattwali lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew, kull sena, dwar l-
iżvilupp tan-netwerks bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni kif 
ukoll valutazzjoni tal-attivitajiet tagħhom, 
speċifikament dwar il-ħarsien u r-rispett 
tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem.

Or. en
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Emenda 23
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn ir-rapporti għandhom 
jikkostitwixxu forma essenzjali ta' 
informazzjoni għat-tħejjija ta' rapport ta' 
evalwazzjoni annwali li għandhu jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, u abbozzat mill-Kummissjoni, fir-
rigward tas-sitwazzjoni eżistenti fir-
reġjuni u/jew il-pajjiżi magħżula skont il-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ikunu pprovduti b'evalwazzjoni dwar kif 
jaħdmu dawn in-netwerks bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni sabiex 
tkunilhom ivvalutata l-effikaċja.

Emenda 24
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Dawk ir-rapporti ta' evalwazzjoni 
għandhom jiffukaw partikolarment fuq l-
attivitajiet tan-netwerks bejn l-uffiċjali 
għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni fir-rigward tal-iżvilupp ta' 
politika komuni dwar l-immigrazzjoni 
irregolari, it-traffikar tal-bnedmin, il-
fruntieri esterni u r-rimpatriju tal-
immigranti irregolari. Barra minn dan, ir-
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rapporti għandhom jagħtu ħarsa ġenerali 
tal-effetti potenzjali tat-tqegħid tal-
uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-
immigrazzjoni fuq in-numru ta' persuni li 
qed ifittxu asil/l-applikazzjonijiet għall-
protezzjoni internazzjonali li joriġinaw 
mill-pajjiżi terzi kkonċernati kif ukoll 
ħarsa ġenerali tan-numru ta' passiġġieri 
li ġew miċħuda t-tlugħ abbord ta' 
trasportaturi tal-ajru fl-ajruporti fejn 
dawn l-uffiċjali huwa stazzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi vvalutata l-effikaċja tal-użu ta' dawn l-uffiċjali fir-rigward tal-objettivi 
importanti tal-politika komuni, dawn ir-rapporti għandhom jiffukaw fuq il-ħidma ta' dawn l-
uffiċjali fil-konfront tal-iżvilupp ta' politiki komuni fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari, 
traffikar, eċċ. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi żgurat jekk l-użu ta' dawn l-uffiċjali għandux 
effett jew le fuq in-numru ta' persuni li qed ifittxu asil/l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni 
internazzjonali li joriġinaw mill-pajjiżi terzi kif ukoll fuq l-interazzjoni bejn dawn l-uffiċjali u 
t-trasportaturi tal-ajru u l-influwenza potenzjali tagħha fuq id-deċiżjonijiet ta' dawn it-
trasportaturi tal-ajru fir-rigward tar-rifjut ta' passiġġieri li jixtiequ jitilgħu abbord titjira lejn 
l-Ewropa.

Emenda 25
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 377/2004
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) L-Artikolu li ġej jiżdied mar-
Regolament: 

"Artikolu 6 a
Fl-iżvolġiment tal-attivitajiet tiegħu, in-
netwerk bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni 
għandu jirrispetta l-prinċipji demokratiċi, 
id-drittijiet fundamentali, il-prinċipju tat-
trasparenza u s-sovranità nazzjonali tal-
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pajjiżi u tal-liġijiet tagħhom."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi mtenni l-kuntest li fih jiżvolġi l-attivitajiet tiegħu n-netwerk bejn l-uffiċjali għall-
komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni, partikolarment f'dak li huwa r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u r-rekwiżit tat-trasparenza demokratika.


