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Emenda 24
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Iż-żona Schengen mingħajr kontrolli 
fuq il-fruntieri interni toqgħod fuq l-
applikazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
miżuri akkumpanjanti mill-Istati Membri 
fiż-żoni ta' fruntieri esterni, politika tal-
viża, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 
Schengen, inkluż il-protezzjoni tad-dejta, 
il-koperazzjoni tal-pulizija, koperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u 
politiki dwar id-drogi.

(1) Iż-żona Schengen mingħajr kontrolli 
fuq il-fruntieri interni għandha fil-qalba 
tagħha l-fiduċja fost l-Istati Membri u
toqgħod fuq l-applikazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-miżuri akkumpanjanti mill-
Istati Membri fl-oqsma ta' fruntieri esterni, 
politika tal-viża, is-Sistema ta' 
Informazzjoni ta' Schengen, inkluż il-
protezzjoni tad-dejta, il-koperazzjoni tal-
pulizija, koperazzjoni ġudizzjarja fi 
kwistjonijiet kriminali, il-ġlieda kontra l-
korruzjoni u l-kriminalità organizzata u 
politiki dwar id-drogi.

Or. en

Emenda 25
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Iż-żona ta' Schengen hija waħda 
mill-kisbiet ewlenin tal-Unjoni, 
apprezzata l-aktar miċ-ċittadini, li tiżgura 
l-libertà tal-moviment. Għalhekk, in-
nuqqas ta' kontrolli u verifiki fil-fruntieri 
interni għandu jiġi ssalvagwardjat.

Or. en
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Emenda 26
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Huwa neċessarju mekkaniżmu 
speċifiku ta’ evalwazzjoni biex tiġi 
verifikata l-applikazzjoni tal-acquis ta’ 
Schengen minħabba l-bżonn li jkunu 
żgurati standards uniformi għolja fl-
applikazzjoni prattika tal-acquis ta' 
Schengen u jinżamm livell għoli ta’ fiduċja 
reċiproka bejn dawk l-Istati Membri li 
jagħmlu parti minn żona mingħajr kontrolli 
mal-fruntieri interni. Tali mekkaniżmu 
għandu jibbaża fuq koperazzjoni mill-qrib 
bejn il-Kummissjoni u dawk l-Istati 
Membri.

(3) Huwa neċessarju mekkaniżmu 
speċifiku u uniformi ta' evalwazzjoni biex 
tiġi verifikata l-applikazzjoni tal-acquis ta' 
Schengen kemm fil-pajjiżi kandidati kif 
ukoll fl-Istati Membri li għalihom 
japplika l-acquis ta' Schengen kollu jew 
parti minnu, bi qbil mal-protokoll 
rilevanti anness mat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dak 
il-mekkaniżmu għandu jiżgura standards 
uniformi għolja fl-applikazzjoni prattika 
tal-acquis ta' Schengen u ż-żamma ta' livell 
għoli ta' fiduċja reċiproka bejn dawk l-
Istati Membri li jagħmlu parti minn żona 
mingħajr kontrolli mal-fruntieri interni. 
Tali mekkaniżmu għandu jibbaża fuq 
koperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni 
u dawk l-Istati Membri.

Or. ro

Emenda 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Programm ta' Stokkolma "jikkunsidra 
li l-evalwazzjoni taż-żona Schengen ser 
tkompli tkun ta' importanza ewlenija u li 
għalhekk għandha tittejjeb billi jissaħħaħ 
ir-rwol ta' Frontex f'dan il-qasam".

(5) Il-Programm ta' Stokkolma "jikkunsidra 
li l-evalwazzjoni taż-żona Schengen ser 
tkompli tkun ta' importanza ewlenija".

Or. en
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Emenda 28
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Stat kandidat li jissodisfa r-rekwiżiti 
għandu jkun jista' jissieħeb mingħajr 
dewmien sinifikanti.

Or. en

Emenda 29
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti li jkopri l-oqsma kollha tal-acquis 
ta' Schengen ħlief dawk fejn mekkaniżmu 
ta' evalwazzjoni speċifiku diġà jeżisti fi 
ħdan il-liġi tal-UE.

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti, trasparenti u uniformi li jkopri l-
oqsma kollha tal-acquis ta' Schengen ħlief 
dawk fejn mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
speċifiku diġà jeżisti fi ħdan il-liġi tal-UE.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza miġbura matul evalwazzjonijiet preċedenti turi wkoll il-bżonn ta' aktar 
trasparenza u prevedibilità, li jiżguraw li l-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tal-acquis ta' 
Schengen titwettaq fuq il-bażi ta' kriterji ċari u uniformi.

Emenda 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti li jkopri l-oqsma kollha tal-acquis 
ta' Schengen ħlief dawk fejn mekkaniżmu 
ta' evalwazzjoni speċifiku diġà jeżisti fi 
ħdan il-liġi tal-UE.

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti li jkopri l-oqsma kollha tal-acquis 
ta' Schengen, ħlief dawk fejn mekkaniżmu 
ta' evalwazzjoni speċifiku diġà jeżisti fi 
ħdan il-liġi tal-UE, ir-riforma ġudizzjarja 
u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-
kriminalità organizzata.

Or. en

Emenda 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti li jkopri l-oqsma kollha tal-acquis 
ta' Schengen ħlief dawk fejn mekkaniżmu 
ta' evalwazzjoni speċifiku diġà jeżisti fi 
ħdan il-liġi tal-UE.

(7) L-esperjenza miġbura matul 
evalwazzjonijiet preċedenti turi l-bżonn li 
jinżamm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
koerenti li jkopri l-oqsma kollha tal-acquis 
ta' Schengen.

Or. en

Emenda 32
Timothy Kirkhope

Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Barra minn hekk, il-mekkaniżmu ta' 
evalwazzjoni għandu jqis is-sitwazzjoni 
fir-rigward tal-korruzzjoni u l-kriminalità 
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organizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mekkaniżmu kredibbli ta' Evalwazzjoni ta' Schengen għandu jinkludi, lil hinn mill-kriterji 
tekniċi diġà fformulati, modi kif tiġi evalwata s-sitwazzjoni rigward il-kriminalità organizzata 
u l-korruzzjoni, peress li dawn huma marbuta direttament mal-funzjonament tal-kontrolli fil-
fruntieri, iż-żamma ta' bażijiet ta' data, eċċ.

Emenda 33
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Istati Membri għandhom ikunu 
involuti mill-qrib fil-proċess ta' 
evalwazzjoni. Miżuri għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu adottati bl-użu tal-
proċedura tal-amministrazzjoni, kif 
disposta fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tal-poteri ta’ 
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni.

(8) L-Istati Membri għandhom ikunu 
involuti mill-qrib fil-proċess ta' 
evalwazzjoni. Biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari għall-adozzjoni u l-
adattament tal-programm multiannwali 
ta' evalwazzjoni u tal-ewwel taqsima tal-
programm annwali ta' evalwazzjoni, biex 
isiru rakkomandazzjonijiet dwar il-
klassifikazzjoni tal-konklużjonijiet fir-
rapporti ta' evalwazzjoni, u biex jiġu 
skedati żjarat imħabbra biex tiġi 
vverifikata l-implimentazzjoni tal-pjan ta' 
azzjoni adottat minn Stat Membru biex 
jirrimedja dgħufijiet identifikati, is-
setgħat ta' implimentazzjoni għandhom
jingħataw lill-Kummissjoni. Dawk is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16
ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’
implimentazzjoni.1
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__________________
1 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Emenda 34
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jistabbilixxi regoli trasparenti, 
effiċjenti u ċari dwar il-metodu li għandu 
jiġi applikat għall-evalwazzjonijiet, l-użu 
ta’ esperti bi kwalifiki għolja għal żjarat 
fuq il-post, u s-segwitu għall-
konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet. B’mod 
partikolari, il-metodu għandu jipprovdi 
għal żjarat mhux imħabbra biex 
jissupplimentaw iż-żjarat imħabbra, 
notevolment fir-rigward ta’ kontrolli fuq il-
fruntieri u viżi.

(9) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jkun ibbażat fuq approċċ tal-
Unjoni u għandu jistabbilixxi regoli 
trasparenti, effiċjenti u ċari dwar il-metodu 
li għandu jiġi applikat għall-
evalwazzjonijiet, l-użu ta’ esperti bi 
kwalifiki għolja għal żjarat fuq il-post, u s-
segwitu għall-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet. B’mod partikolari, il-
metodu għandu jipprovdi għal żjarat mhux 
imħabbra biex jissupplimentaw iż-żjarat 
imħabbra fuq il-post, notevolment fir-
rigward ta’ kontrolli fuq il-fruntieri u viżi.

Or. en

Emenda 35
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jinkludi wkoll il-verifika tal-
leġiżlazzjoni relevanti dwar it-tneħħija tal-
kontrolli fuq il-fruntieri interni u verifiki fi 
ħdan it-territorju nazzjonali. Fid-dawl tan-
natura speċifika ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, li ma jaffettwawx is-

(10) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jinkludi wkoll il-verifika tal-
leġiżlazzjoni relevanti dwar it-tneħħija tal-
kontrolli fuq il-fruntieri interni u verifiki fi 
ħdan it-territorju nazzjonali. Iż-żjarat fuq 
il-post rilevanti għandhom jiġu fdati lil 
uffiċjali tal-Kummissjoni f'koperazzjoni 
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sigurtà interna tal-Istati Membri, iż-żjarat 
fuq il-post rilevanti għandhom jiġu afdati
esklussivament lill-Kummissjoni.

mal-esperti tal-Istati Membri u 
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 36
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa 
partikolarment rilevanti fl-iżgurar tal-
koordinament tal-programmi ta' 
evalwazzjoni u s-sorveljanza tal-
proċedura ta' segwitu. Barra minn hekk, 
matul il-proċess ta' evalwazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkontribwixxi 
indipendenza, trasparenza u l-għoti ta' 
rendikont, u tippromwovi l-fiduċja 
reċiproka fost il-partijiet involuti.

Or. en

Emenda 37
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-evalwazzjoni għandha titfa'
attenzjoni partikulari għar-rispett tad-
drittijiet fundamentali meta jkun applikat l-
acquis ta' Schengen.

(11) L-evalwazzjoni għandha tagħti
attenzjoni partikulari lir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u lill-protezzjoni tad-data
meta jkun applikat l-acquis ta' Schengen.

Or. en
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Emenda 38
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, filwaqt li kull 
wieħed minnhom jaġixxi fl-ambitu tal-
kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom 
jipparteċipaw fi żjarat fuq il-post rigward 
il-protezzjoni tad-data.

Or. en

Emenda 39
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
għandu jipprovdi mekkaniżmu ta' appoġġ 
f'każ li fi Stat Membru li jkun qed 
japplika l-acquis ta' Schengen kollu jew 
parti minnu jiġi identifikat nuqqas serju li 
jkollu impatt sinifikanti possibbli fuq is-
sigurtà interna taż-żona Schengen. F'każ 
li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx 
jista', f'perjodu ta' sitt xhur u bl-appoġġ 
tal-esperti tal-Frontex, jirrimedja n-
nuqqas, għandu jkun possibbli li jiġu 
applikati miżuri ta' segwitu u sanzjonijiet.

Or. en

Emenda 40
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Premessa 13 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Is-sanzjonijiet jistgħu jinkludu l-
introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-
kontrolli fil-fruntieri interni minn Stati 
Membri oħra taż-żona ta' Schengen. 
Introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-
kontrolli fil-fruntieri interni għandha 
tkun deċiżjoni tal-Kunsill, li għandha 
tittieħed biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali, 
bil-possibilità ta' introduzzjoni mill-ġdid 
parzjali jew sħiħa tal-kontrolli fil-
fruntieri, u li tkun limitata għal perjodu 
ta' sitt xhur.

Or. en

Emenda 41
Stavros Lambrinidis

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
għandu jipprovdi mekkaniżmu ta' appoġġ 
f'każ li jiġi identifikat nuqqas serju li 
jkollu impatt sinifikanti possibbli fuq is-
sigurtà interna taż-żona Schengen. F'każ 
li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx 
jista', f'perjodu ta' sitt xhur u bl-appoġġ 
tal-esperti tal-Frontex, jirrimedja n-
nuqqas, għandu jkun possibbli li jiġu 
applikati miżuri ta' segwitu u sanzjonijiet, 
li jistgħu jwasslu għall-introduzzjoni mill-
ġdid ta' kontrolli tal-fruntieri għal 
perjodu ta' żmien limitat, fir-rispett sħiħ 
tal-Artikoli 78(3) u 80 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mal-Kunsill, għandha tiddeċiedi dwar il-
miżuri ta' segwitu, inklużi s-sanzjonijiet, li 
jistgħu jwasslu għall-introduzzjoni mill-
ġdid temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri. 
Meta jiġu introdotti l-kontrolli fil-
fruntieri, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi miżuri ta' kumpens 
finanzjarju biex tappoġġa l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 43
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex 
jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta' 
Schengen fl-Istati Membri li għalihom l-
acquis ta' Schengen japplika bis-sħiħ.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex 
jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis ta' 
Schengen fl-Istati Membri li għalihom l-
acquis ta' Schengen japplika bis-sħiħ, 
flimkien ma' miżuri ta' akkumpanjament 
fl-oqsma tal-fruntieri esterni, il-politika 
tal-viżi, is-Sistema ta' Informazzjoni ta' 
Schengen, inkluża l-protezzjoni tad-data, 
il-kooperazzjoni tal-pulizija, il-
kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
kriminali, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u 
l-kriminalità organizzata u l-politika dwar 
id-drogi.

Or. en
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Emenda 44
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li għalihom, skont il-
Protokoll rilevanti tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
acquis ta' Schengen japplika biss 
parzjalment, għandhom jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni fir-rigward 
taż-żewġ finijiet skont l-ambitu tal-
parteċipazzjoni tagħhom fl-acquis ta' 
Schengen.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiżgura li r-Renju Unit u l-Irlanda jipparteċipaw fil-mekkaniżmu 
ta' evalwazzjoni skont l-ambitu tal-parteċipazzjoni tagħhom fiż-żona Schengen. Dan jeħtieġ 
paragrafu separat biex id-dispożizzjoni tkun tapplika kemm għall-evalwazzjonijiet ta' qabel l-
adeżjoni kif ukoll għal dawk ta' warajha.

Emenda 45
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
f'koperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri 
u bis-sostenn tal-korpi Ewropej, kif 
speċifikat f'dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
f'koperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri 
u bis-sostenn tal-korpi Ewropej, inklużi l-
Frontex, l-Europol u l-Eurojust, kif 
speċifikat f'dan ir-Regolament.
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Emenda 46
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programm ta’ evalwazzjoni 
multiannwali li jkopri perjodu ta’ ħames 
snin għandu jkun stabbilit mill-
Kummissjoni, skont il-proċedura li saret 
referenza għaliha fl-Artikolu 15(2), mhux 
iktar tard minn sitt xhur qabel il-bidu tal-
perjodu ta' ħames snin li jmiss.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni bl-għan li tistabbilixxi 
programm ta' evalwazzjoni multiannwali 
li jkopri perjodu ta' ħames snin. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami li 
saret referenza għaliha fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Emenda 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm multiannwali għandu jkun 
fih il-lista tal-Istati Membri li jkunu ser 
ikunu evalwati kull sena. Kull Stat 
Membru għandu jkun evalwat mill-anqas 
darba matul kull perjodu ta’ ħames snin. L-
ordni li fiha għandhom ikunu evalwati l-
Istati Membri għandha tkun ibbażata fuq 
analiżi tar-riskju b’kunsiderazzjoni għall-
pressjoni migratorja, is-sigurtà interna, 
iż-żmien li jkun għadda mill-evalwazzjoni 
preċedenti u l-bilanċ bejn il-partijiet 
differenti tal-acquis ta’ Schengen li 
għandhom ikunu evalwati.

2. Il-programm multiannwali għandu jkun 
fih il-lista tal-Istati Membri li jkunu ser 
ikunu evalwati kull sena. Kull Stat 
Membru għandu jkun evalwat mill-anqas 
darba matul kull perjodu ta’ ħames snin. L-
ordni li fiha għandhom ikunu evalwati l-
Istati Membri għandha tkun ibbażata fuq 
rappreżentazzjoni ġeografika bbilanċjata, 
iż-żmien li jkun għadda mill-evalwazzjoni 
preċedenti u l-bilanċ bejn il-partijiet 
differenti tal-acquis ta’ Schengen li 
għandhom ikunu evalwati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fatti dwar il-migrazzjoni ma jistgħux jitqiesu indikatur adattat għall-kwalità tal-ġestjoni 
tal-fruntieri.

Emenda 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju li tikkunsidra l-pressjoni migratorja 
u tagħmel rakkomandazzjonijiet għal 
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 
ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-
analiżi ta' riskju għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri.

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni valutazzjoni 
li tagħmel rakkomandazzjonijiet għal
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 
ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din il-
valutazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri u tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 49
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju li tikkunsidra l-pressjoni migratorja u 
tagħmel rakkomandazzjonijiet għal 
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju li tikkunsidra l-pressjoni migratorja u 
tagħmel rakkomandazzjonijiet għal 
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 
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ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-
analiżi ta' riskju għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri.

ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-
analiżi ta' riskju għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri u, wara talba sostanzjata kif 
xieraq minnu, lill-Parlament Ewropew.

Or. ro

Emenda 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju li tikkunsidra l-pressjoni migratorja u 
tagħmel rakkomandazzjonijiet għal 
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 
ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-
analiżi ta' riskju għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri.

1. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru 
ta’ kull sena, il-Frontex għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju li tikkunsidra l-pressjoni migratorja u 
tagħmel rakkomandazzjonijiet għal 
prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet fis-sena 
ta' wara. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom jirreferu għal sezzjonijiet 
speċifiċi tal-fruntieri esterni u għal punti 
speċifiċi ta’ qsim fuq il-fruntieri li 
għandhom ikunu evalwati fis-sena ta' wara 
fil-programm multiannwali. Il-
Kummissjoni għandha tqiegħed din l-
analiżi ta' riskju għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri u tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 51
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 
kull sena, l-Europol għandu jippreżenta 
lill-Kummissjoni analiżi tar-riskju 
rigward delitti serji, terroriżmu, 
korruzzjoni u kriminalità organizzata li 
jaffetwaw l-interess komuni kopert mill-
politika tal-Unjoni, inkluża s-sigurtà 
interna, flimkien ma' 
rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet 
għall-evalwazzjonjiet fis-sena ta' wara. Ir-
rakkomandazzjonijiet għandhom jirreferu 
għal sezzjonijiet speċifiċi tal-fruntieri 
esterni u għal punti speċifiċi ta’ qsim fuq 
il-fruntieri li għandhom ikunu evalwati 
fis-sena ta' wara fil-programm 
multiannwali. Il-Kummissjoni għandha 
tqiegħed din l-analiżi ta' riskju għad-
dispożizzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sal-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, l-Aġenzija għad-Drittijiet 
Fundamentali għandha tippreżenta lill-
Kummissjoni analiżi tar-riskju rigward is-
sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fil-
fruntieri esterni u interni, li tagħti 
attenzjoni partikolari lill-konformità mal-
abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruentieri 
interni u li tagħmel rakkomandazzjonijiet 
għal prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet 
tas-sena ta' wara. Il-Kummissjoni 
għandha tqiegħed din l-analiżi ta' riskju 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri u tal-
Parlament Ewropew.
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Emenda 53
Mariya Nedelcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa l-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, Frontex għandha tippreżenta 
lill-Kummissjoni analiżi tar-riskju separata 
b’rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet 
għall-evalwazzjonijiet li għandhom ikunu 
implimentati permezz ta’ żjarat mhux 
imħabbra fis-sena ta' wara. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet jistgħu jirrigwardaw 
kwalunkwe reġjun jew qasam speċifiku u 
għandu jkollhom lista ta' mill-inqas għaxar 
sezzjonijiet speċifiċi tal-fruntieri esterni u 
għaxar punti speċifiċi ta' qsim tal-fruntiera.

2. Sa l-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, Frontex għandha tippreżenta 
lill-Kummissjoni analiżi tar-riskju separata 
b’rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet 
għall-evalwazzjonijiet li għandhom ikunu 
implimentati permezz ta’ żjarat mhux 
imħabbra fis-sena ta' wara. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet jistgħu jirrigwardaw 
kwalunkwe reġjun jew qasam speċifiku u 
għandu jkollhom lista ta' mill-inqas għaxar 
sezzjonijiet speċifiċi tal-fruntieri esterni u 
għaxar punti speċifiċi ta' qsim tal-fruntiera. 
Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-riskji reali għall-
funzjonament taż-żona ta' Schengen, 
aktar milli r-riskji ipotetiċi biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ir-riskji reali (pereżempju punti ta' qsim magħrufa 
tal-migranti illegali) u r-riskji ipotetiċi (pereżempju suppożizzjonijiet u aspettattivi ta' żidiet 
fil-flussi tal-migrazzjoni).

Emenda 54
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa l-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, Frontex għandha tippreżenta 

2. Sa l-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, Frontex għandha tippreżenta 
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lill-Kummissjoni analiżi tar-riskju separata 
b’rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet 
għall-evalwazzjonijiet li għandhom ikunu 
implimentati permezz ta’ żjarat mhux 
imħabbra fis-sena ta' wara. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet jistgħu jirrigwardaw 
kwalunkwe reġjun jew qasam speċifiku u 
għandu jkollhom lista ta' mill-inqas għaxar 
sezzjonijiet speċifiċi tal-fruntieri esterni u 
għaxar punti speċifiċi ta' qsim tal-fruntiera.

lill-Kummissjoni analiżi tar-riskju separata 
b’rakkomandazzjonijiet għal prijoritajiet 
għall-evalwazzjonijiet li għandhom ikunu 
implimentati permezz ta’ żjarat mhux 
imħabbra fis-sena ta' wara. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet jistgħu jqisu r-
rapport annwali tal-Frontex u jistgħu
jirrigwardaw kwalunkwe reġjun jew qasam 
speċifiku u għandu jkollhom lista ta' mill-
inqas għaxar sezzjonijiet speċifiċi tal-
fruntieri esterni u għaxar punti speċifiċi ta' 
qsim tal-fruntiera.

Or. en

Emenda 55
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sa l-istess skadenza kif stipulat fil-
paragrafu 1, l-Europol għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni analiżi tar-
riskju separata b’rakkomandazzjonijiet 
għal prijoritajiet għall-evalwazzjonijiet li
għandhom ikunu implimentati fil-qasam 
tas-sigurtà interna, permezz ta’ żjarat 
mhux imħabbra fil-post fis-sena ta' wara.

Or. en

Emenda 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu t-
tweġibiet tagħhom għall-kwestjonarju fi 

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu t-
tweġibiet tagħhom għall-kwestjonarju fi 
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żmien sitt ġimgħat minn meta dan ikun 
ikkomunikat. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel dawn it-tweġibiet disponnibbli 
għall-Istati Membri l-oħra.

żmien sitt ġimgħat minn meta dan ikun 
ikkomunikat. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel dawn it-tweġibiet disponnibbli 
għall-Istati Membri l-oħra u għall-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta wieħed jikkunsidra l-analiżi tar-
riskju pprovduta mill-Frontex skont l-
Artikolu 6, it-tweġibiet tal-kwestjonarju 
msemmi fl-Artikolu 7 u fejn xieraq, sorsi 
oħra relevanti, programm annwali ta’ 
evalwazzjoni għandu jkun stabbilit mill-
Kummissjoni, mhux iktar tard mit-
30 ta’ Novembru tas-sena preċedenti. Il-
programm jista’ jipprovdi għall-
evalwazzjoni ta’:

1. Meta wieħed jikkunsidra t-tweġibiet tal-
kwestjonarju msemmi fl-Artikolu 7 u fejn 
xieraq, sorsi oħra relevanti, programm 
annwali ta’ evalwazzjoni għandu jkun 
stabbilit mill-Kummissjoni, mhux iktar tard 
mit-30 ta’ Novembru tas-sena preċedenti. 
Il-programm jista’ jipprovdi għall-
evalwazzjoni ta’:

Or. en

Emenda 58
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta wieħed jikkunsidra l-analiżi tar-
riskju pprovduta mill-Frontex skont l-
Artikolu 6, it-tweġibiet tal-kwestjonarju 
msemmi fl-Artikolu 7 u fejn xieraq, sorsi 
oħra relevanti, programm annwali ta’
evalwazzjoni għandu jkun stabbilit mill-
Kummissjoni, mhux iktar tard mit-

1. Meta wieħed jikkunsidra l-analiżi tar-
riskju pprovduta mill-Frontex u mill-
Europol skont l-Artikolu 6, it-tweġibiet 
tal-kwestjonarju msemmi fl-Artikolu 7 u 
fejn xieraq, sorsi oħra relevanti, programm 
annwali ta’ evalwazzjoni għandu jkun 
stabbilit mill-Kummissjoni, mhux iktar tard 
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30 ta’ Novembru tas-sena preċedenti. Il-
programm jista’ jipprovdi għall-
evalwazzjoni ta’:

mit-30 ta’ Novembru tas-sena preċedenti. 
Il-programm jista’ jipprovdi għall-
evalwazzjoni ta’:

Or. en

Emenda 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-applikazzjoni tal-acquis jew partijiet 
tal-acquis minn Stat Membru, kif speċifikat 
fil-programm multiannwali;

– l-applikazzjoni tal-acquis jew, fejn 
xieraq, partijiet tal-acquis minn Stat 
Membru, kif speċifikat fil-programm 
multiannwali;

Or. en

Emenda 60
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-applikazzjoni tal-acquis jew partijiet 
tal-acquis minn Stat Membru, kif speċifikat 
fil-programm multiannwali;

– l-applikazzjoni tal-acquis jew partijiet 
tal-acquis, u tal-miżuri ta' 
akkumpanjament speċifikati fl-Artikolu 1,
minn Stat Membru, kif speċifikat fil-
programm multiannwali;

Or. en

Emenda 61
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-applikazzjoni ta’ partijiet speċifiċi tal-
acquis f’diversi Stati Membri 
(evalwazzjonijiet tematiċi);

– l-applikazzjoni ta’ partijiet speċifiċi tal-
acquis u tal-miżuri ta' akkumpanjament 
speċifikati fl-Artikolu 1, f’diversi Stati 
Membri (evalwazzjonijiet tematiċi);

Or. en

Emenda 62
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-applikazzjoni tal-acquis minn grupp ta’ 
Stati Membri (evalwazzjonijiet reġjonali).

– l-applikazzjoni tal-acquis, u tal-miżuri 
ta' akkumpanjament speċifikati fl-
Artikolu 1, minn grupp ta’ Stati Membri 
(evalwazzjonijiet reġjonali).

Or. en

Emenda 63
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel taqsima tal-programm, 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 15(2), għandha telenka l-Istati 
Membri li għandhom ikunu evalwati fis-
sena segwenti skont il-programm 
multiannwali. Din it-taqsima għandha 
telenka l-oqsma li għandhom ikunu 
evalwati u ż-żjarat fuq il-post.

2. L-ewwel taqsima tal-programm għandha 
telenka l-Istati Membri li għandhom ikunu 
evalwati fis-sena segwenti skont il-
programm multiannwali. Din it-taqsima 
għandha telenka l-oqsma li għandhom 
ikunu evalwati u ż-żjarat fuq il-post. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-ewwel 
taqsima tal-programm permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami li saret 
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referenza għaliha fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Emenda 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-esperti għandu jkollhom il-kwalifiki 
xierqa, inkluż tagħrif teoretiku solidu u 
esperjenza prattika fl-oqsma kollha koperti 
mill-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni, kif 
ukoll għarfien tajjeb tal-prinċipji ta’ 
evalwazzjoni, proċeduri u tekniki, u 
għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw 
b’mod effettiv b’lingwa komuni.

4. L-esperti għandu jkollhom il-kwalifiki 
xierqa, inkluż tagħrif teoretiku solidu u 
esperjenza prattika fl-oqsma kollha koperti 
mill-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni, inkluż 
ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, kif 
ukoll għarfien tajjeb tal-prinċipji, proċeduri 
u tekniki ta’ evalwazzjoni, u għandhom 
ikunu kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv 
b’lingwa komuni.

Or. en

Emenda 65
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistieden l-
Istati Membri biex jaħtru esperti li jkunu 
disponibbli biex jipparteċipaw fiż-żjarat 
fuq il-post rispettivi, filwaqt li jindikaw l-
oqsma tal-ħila esperta tagħhom. Fil-każ 
ta’ żjarat imħabbra, il-Kummissjoni 
għandha tistieden lill-Istati Membri 
jaħtru esperti mhux aktar tard minn sitt 
ġimgħat qabel tkun skedata ż-żjara fuq il-
post. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
espert fi żmien ġimgħa minn meta jirċievu 
dik l-istedina. Fil-każ ta’ żjarat mhux 
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imħabbra, il-Kummissjoni għandha 
tistieden lill-Istati Membri jaħtru esperti 
mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel 
tkun skedata ż-żjara fuq il-post. L-Istati 
Membri għandhom jaħtru l-espert fi 
żmien 72 siegħa minn meta jirċievu dik l-
istedina. L-Istati Membri u l-esperti 
maħtura għandhom jimpenjaw ruħhom 
bl-obbligu li jirrispettaw il-kunfidenzjalità 
rigward iż-żjarat mhux imħabbra fuq il-
post.

Or. en

Emenda 66
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tistieden lill-
Frontex, il-Europol, il-Eurojust jew korpi 
Ewropej oħra biex jaħtru rapreżentant biex 
jieħu sehem bħala osservatur fi żjara dwar 
qasam kopert mill-mandat tagħhom.

2. Il-Kummissjoni tista' tistieden lill-
Frontex, il-Europol, il-Eurojust, il-
Parlament Ewropew jew korpi Ewropej 
oħra rilevanti biex jaħtru rapreżentant biex 
jieħu sehem bħala osservatur fi żjara dwar 
qasam kopert mill-mandat tagħhom.

Or. en

Emenda 67
Mariya Nedelcheva

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tistieden lill-
Frontex, il-Europol, il-Eurojust jew korpi 
Ewropej oħra biex jaħtru rapreżentant biex 
jieħu sehem bħala osservatur fi żjara dwar 
qasam kopert mill-mandat tagħhom.

2. Il-Kummissjoni tista' tistieden lill-
Frontex, il-Europol u/jew il-Eurojust biex 
jaħtru rapreżentant biex jieħu sehem bħala 
osservatur fi żjara dwar qasam kopert mill-
mandat tagħhom. Il-Kummissjoni 
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għandha tiddefinixxi mandat ċar għar-
rappreżentanti li jipparteċipaw inklużi t-
tul ta' żmien, ir-responsabilitajiet u l-
funzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma ta' lista definittiva ta' aġenziji u korpi Ewropej li jistgħu jipparteċipaw b'esperti se 
tipprovdi ċarezza fil-mandati u tevita l-indħil tat-timijiet ta' evalwazzjoni fil-kompetenzi ta' 
korpi Ewropej oħra. Dan se jipprevjeni d-duplikazzjoni tal-isforzi u tar-riżorsi. Approċċ bħal 
dan se jiċċara kwalunkwe dubji dwar deċiżjonijiet arbitrarji fir-rigward tal-Istati Membri, u 
jiggarantixxi l-proporzjonalità.

Emenda 68
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali, filwaqt li kull 
wieħed minnhom jaġixxi fl-ambitu tal-
kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom 
jiġu mistiedna jipparteċipaw fi żjarat fuq 
il-post rigward il-protezzjoni tad-data.

Or. en

Emenda 69
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jiżgura li l-grupp ta’ esperti jkun jista’ 
jindirizza direttament lill-persuni rilevanti. 
Għandu jiżgura li t-tim ikollu aċċess għaż-

4. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jiżgura li l-grupp ta’ esperti jkun jista’ 
jindirizza direttament lill-persuni rilevanti. 
Għandu jiżgura li t-tim ikollu aċċess għaż-
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żoni kollha, għall-bini u għad-dokumenti 
kollha kif rikjesti għall-evalwazzjoni. 
Għandu jiżgura li l-grupp ikun jista’ 
jeżerċita l-mandat tiegħu biex jivverifika l-
attivitajiet relatati mal-oqsma li għandhom 
ikunu evalwati.

żoni kollha, għall-bini u għad-dokumenti 
kollha rikjesti għall-evalwazzjoni. Għandu 
jiżgura li l-grupp ikun jista’ jeżerċita l-
mandat tiegħu biex jivverifika l-attivitajiet 
relatati mal-oqsma li għandhom ikunu 
evalwati, b'mod partikolari billi jagħmel 
disponibbli persuni għal kompiti ta' 
traduzzjoni u interpretazzjoni ad hoc mil-
lingwa tal-Istat Membru għall-lingwa 
komuni, kif stipulat fl-Artikolu 9(4).

Or. de

Emenda 70
Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli biex jagħmlu l-arranġamenti 
neċessarji għall-ivvjaġġar u l-
akkomodazzjoni tal-esperti tagħhom. Il-
kostijiet tal-ivvjaġġar u tal-
akkomodazzjoni għall-esperti li jkunu qed 
jieħdu sehem fiż-żjarat għandhom ikunu 
rimborżati mill-Kummissjoni.

7. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli biex jagħmlu l-arranġamenti 
neċessarji għall-ivvjaġġar u l-
akkomodazzjoni tal-esperti tagħhom. Il-
kostijiet tal-ivvjaġġar u tal-
akkomodazzjoni għall-esperti li jkunu qed 
jieħdu sehem fiż-żjarat għandhom ikunu 
rimborżati mill-Kummissjoni. Fil-każ ta' 
żjarat mhux imħabbra fil-post, il-
Kummissjoni għandha tagħżel punt ta' 
kuntatt biex jagħmel l-arranġamenti 
prattiċi għaż-żjara fil-post.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' żjarat mhux imħabbra fil-post, hemm restrizzjoni stretta ta' żmien u għalhekk hu 
neċessarju li l-Kummissjoni tinżamm responsabbli biex tagħżel punt ta' kuntatt rigward l-
arranġamenti prattiċi taż-żjara.

Emenda 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitfassal rapport wara kull 
evalwazzjoni. Ir-rapport għandu jkun 
ibbażat fuq is-sejbiet taż-żjara fuq il-post u 
l-kwestjonarju, kif xieraq.

1. Għandu jitfassal rapport wara kull 
evalwazzjoni. Ir-rapport għandu jkun 
ibbażat fuq is-sejbiet taż-żjara fuq il-post u 
l-kwestjonarju. Għandu jinkludi 
evalwazzjoni dettaljata tal-konformità 
mal-acquis ta' Schengen kif ukoll mal-
punti ta' riferiment rigward ir-riformi 
ġudizzjarji u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
u l-kriminalità organizzata, kif stabbilit 
fid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
C(2006)6569 u C(2006)6570.

Or. en

Emenda 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-każ ta’ żjara mħabbra fuq il-post, ir-
rapport għandu jitfassal mill-grupp matul 
iż-żjara. L-uffiċjal tal-Kummissjoni 
għandu jieħu r-responsabbiltà sħiħa għall-
abbozz tar-rapport u jiżgura l-integrità u l-
kwalità tiegħu. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil, 
it-tim għandu jagħmel ħiltu biex isib 
kompromess. Opinjonijiet li ma jkunux 
jaqblu mal-maġġoranza għandhom jiġu 
inklużi fir-rapport.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda 73
Georgios Papanikolaou
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport għandu janalizza l-aspetti 
kwalitattivi, kwantitattivi, operattivi, 
amministrattivi u organizzattivi, kif xieraq, 
u għandu jelenka n-nuqqasijiet u d-difetti 
stabbiliti matul l-evalwazzjoni. Ir-rapport 
għandu jkun fih rakkomandazzjonijiet 
għall-azzjoni ta' rimedju u skadenzi għall-
implimentazzjoni tagħhom.

2. Ir-rapport għandu janalizza l-aspetti 
kwalitattivi, kwantitattivi, operattivi, 
amministrattivi u organizzattivi, kif xieraq, 
u għandu jelenka n-nuqqasijiet u d-difetti li 
jkunu fil-kontroll tal-Istati Membri 
rilevanti jew barra minnu, stabbiliti matul 
l-evalwazzjoni. Ir-rapport għandu jkun fih 
rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri 
rilevanti kif ukoll għall-Kummissjoni, 
jekk meħtieġ, għall-azzjoni ta' rimedju jew 
komplimentari u skadenzi għall-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 74
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-
rapport lill-Istati Membri kkonċernati fi 
żmien sitt ġimgħat miż-żjara fuq il-post 
jew minn meta jaslu t-tweġibiet għall-
kwestjonarju, kif xieraq. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jipprovdi l-kummenti 
tiegħu dwar ir-rapport fi żmien ġimagħtejn.

4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-
rapport lill-Istati Membri kkonċernati fi 
żmien erba' ġimgħat miż-żjara fuq il-post 
jew minn meta jaslu t-tweġibiet għall-
kwestjonarju, kif xieraq. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jipprovdi l-kummenti 
tiegħu dwar ir-rapport fi żmien ġimagħtejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' nuqqasijiet serji fis-sistema, tkun meħtieġa reazzjoni rapida biex tinżamm il-fiduċja 
fis-sistema ta' Schengen.
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Emenda 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-espert tal-Kummisjoni għadu jippreżenta 
r-rapport u r-risposta tal-Istat Membru lill-
kumitat stabbilit skont l-Artikolu 15. L-
Istati Membri għandhom ikunu mistiedna 
jikkummentaw fuq it-tweġibiet għall-
kwestjonarju, ir-rapport u l-kummenti mill-
Istat Membru kkonċernat.

L-espert tal-Kummisjoni għandu
jippreżenta r-rapport u r-risposta tal-Istat 
Membru lill-kumitat stabbilit skont l-
Artikolu 15 u lill-Parlament Ewropew. L-
Istati Membri għandhom ikunu mistiedna 
jikkummentaw fuq it-tweġibiet għall-
kwestjonarju, ir-rapport u l-kummenti mill-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 76
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet li jindirizzaw il-
klassifikazzjoni tas-sejbiet imsemmija 
f'paragrafu 3 għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 15(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta' 
implimentazzjoni bl-għan li tagħmel 
rakkomandazzjonijiet li jindirizzaw il-
klassifikazzjoni tas-sejbiet imsemmija fil-
paragrafu 3. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 15(2).

Or. en

Emenda 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahar mill-adozzjoni tar-rapport, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni pjan ta’ azzjoni 
biex jirrimedja xi dgħufijiet identifikati.

Fi żmien xahar mill-adozzjoni tar-rapport, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni pjan ta’ azzjoni 
biex jirrimedja xi dgħufijiet identifikati.
Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni jkun 
ibbażat fuq evalwazzjonijiet tematiċi jew 
reġjonali u jkun jikkonċerna aktar minn 
Stat Membru wieħed, il-pjanijiet ta' 
azzjoni tal-Istati Membri għandhom 
ikunu kkoordinati.

Or. en

Emenda 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni fi 
żmien sitt xhur minn meta jirċievi r-
rapport, u minn hemm ’il quddiem ikompli 
jagħmel dan kull tliet xhur sakemm il-pjan 
ta’ azzjoni jkun implimentat kollu kemm 
hu. Skont il-gravità tad-dgħufijiet 
identifikati u l-miżuri meħuda biex ikunu 
rrimedjati, il-Kummissjoni tista' tiskeda 
żjarat imħabbra skont il-proċeduri
msemmija fl-Artikolu 15(2) biex 
tivverifika l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni. Il-Kummissjoni tista' wkoll tiskeda 
żjarat fuq il-post mhux imħabbra.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni fi 
żmien erba' xhur minn meta jirċievi r-
rapport, u minn hemm ’il quddiem ikompli 
jagħmel dan kull tliet xhur sakemm il-pjan 
ta’ azzjoni jkun implimentat kollu kemm 
hu. Skont il-gravità tad-dgħufijiet 
identifikati u l-miżuri meħuda biex ikunu 
rrimedjati, il-Kummissjoni tista' tiskeda 
żjarat imħabbra skont il-proċedura
msemmija fl-Artikolu 15(2) biex 
tivverifika l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni. Il-Kummissjoni tista' wkoll tiskeda 
żjarat fuq il-post mhux imħabbra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' nuqqasijiet serji fis-sistema, tkun meħtieġa reazzjoni rapida biex tinżamm il-fiduċja 
fis-sistema ta' Schengen.
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Emenda 79
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni fi 
żmien sitt xhur minn meta jirċievi r-
rapport, u minn hemm ’il quddiem ikompli 
jagħmel dan kull tliet xhur sakemm il-pjan 
ta’ azzjoni jkun implimentat kollu kemm 
hu. Skont il-gravità tad-dgħufijiet 
identifikati u l-miżuri meħuda biex ikunu 
rrimedjati, il-Kummissjoni tista' tiskeda 
żjarat imħabbra skont il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 15(2) biex 
tivverifika l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
azzjoni. Il-Kummissjoni tista' wkoll tiskeda 
żjarat fuq il-post mhux imħabbra.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni fi 
żmien sitt xhur minn meta jirċievi r-
rapport, u minn hemm ’il quddiem ikompli 
jagħmel dan kull tliet xhur sakemm il-pjan 
ta’ azzjoni jkun implimentat kollu kemm 
hu. Skont il-gravità tad-dgħufijiet 
identifikati u l-miżuri meħuda biex ikunu 
rrimedjati, il-Kummissjoni tista' tadotta
atti ta' implimentazzjoni bl-għan li tiskeda 
żjarat imħabbra biex tivverifika l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
15(2). Il-Kummissjoni tista' wkoll tiskeda 
żjarat fuq il-post mhux imħabbra.

Or. en

Emenda 80
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni ser tinforma lill-kumitat 
stabbilit skont l-Artikolu 15, fuq bażi 
regolari, dwar l-implimentazzjoni tal-pjan 
ta' azzjoni.

Il-Kummissjoni ser tinforma lill-kumitat 
stabbilit skont l-Artikolu 15, fuq bażi 
regolari, dwar l-implimentazzjoni tal-pjan 
ta' azzjoni. Il-Parlament Ewropew jista' 
wkoll jitlob lill-Kummissjoni tirrapportalu 
dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni.
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew irid ikun jista' jitlob lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-progress 
li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni stabbiliti mill-Istati Membri b'reazzjoni 
għan-nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen.

Emenda 81
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk żjara fuq il-post tiżvela nuqqas 
serju maħsub li għandu impatt sinifikanti 
fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ 
Stat Membru, għandha tinforma lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew mill-aktar fis 
possibbli.

7. Jekk ir-rapport ta' żjara fuq il-post ikun 
fih konklużjoni waħda jew aktar li 
jingħataw klassifikazzjoni skont il-punt 
(c) tal-Artikolu 13(3), il-Kummissjoni fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ 
Stat Membru, għandha tinforma lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew mill-aktar fis 
possibbli.

Or. en

Emenda 82
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk żjara fuq il-post tiżvela nuqqas 
serju maħsub li għandu impatt sinifikanti 
fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba 
ta’ Stat Membru, għandha tinforma lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew mill-
aktar fis possibbli.

7. Jekk żjara fuq il-post tiżvela nuqqas 
serju maħsub li għandu impatt sinifikanti 
fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew mill-aktar fis possibbli
u żżommhom regolarment infurmati 
matul il-perjodu ta' appoġġ ta' sitt xhur 
skont l-Artikolu 13a u wara li tieħu
kwalunkwe deċiżjoni finali dwar is-
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segwitu u dwar sanzjonijiet possibbli 
skont l-Artikolu 13b.

Or. en

Emenda 83
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk żjara fuq il-post tiżvela nuqqas 
serju maħsub li għandu impatt sinifikanti 
fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ 
Stat Membru, għandha tinforma lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew mill-aktar fis 
possibbli.

7. Jekk żjara fuq il-post tiżvela nuqqas 
serju maħsub li għandu impatt sinifikanti 
fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar, il-Kummissjoni 
fuq inizjattiva tagħha stess, fuq talba tal-
Parlament Ewropew jew ta’ Stat Membru, 
għandha tinforma lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew mill-aktar fis 
possibbli.

Or. en

Emenda 84
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13b

Proċedura ta' segwitu
Sitt xhur wara s-sejba ta' nuqqas serju fit-
tifsira tal-Artikolu 13(7), il-Kummissjoni 
għandha tiskeda żjara fuq il-post. Jekk iż-
żjara fuq il-post tiżvela li n-nuqqas serju 
jkun għadu jeżisti, minkejja l-appoġġ 
mogħti lill-Istat Membru skont l-Artikolu 
13a, il-Kunsill, wara proposta mill-
Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-
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Parlament Ewropew, għandu jadotta 
deċiżjoni dwar is-sanzjonijiet. Il-Kunsill 
għandu jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata.

Or. en

Emenda 85
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13b

Deċiżjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-kontrolli fil-fruntieri

Id-deċiżjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-kontrolli fil-fruntieri interni għandha 
tittieħed mill-Kunsill filwaqt li jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 86
Stavros Lambrinidis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13b
Segwitu u sanzjonijiet

Sitt xhur wara s-sejba ta' nuqqas serju, il-
Kummissjoni għandha tiskeda żjara fuq 
il-post. Jekk iż-żjara fuq il-post turi li n-
nuqqas serju ma jkunx ġie rrimedjat, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-kumitat imwaqqaf skont l-
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Artikolu 15 dwar is-segwitu u s-
sanzjonijiet possibbli. Id-deċiżjoni dwar 
is-segwitu u s-sanzjonijiet possibbli 
għandha tittieħed skont il-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). F'każ 
ta' nuqqas kontinwu li jikkonforma mal-
acquis ta' Schengen min-naħa ta' Stat 
Membru, għandu jsir tentattiv li jiġu 
eżawriti l-azzjonijiet kollha u l-appoġġ 
kollu possibbli biex tiġi rrimedjata s-
sitwazzjoni qabel ma ssir deliberazzjoni 
dwar sanzjonijet aktar ħarxa. Bi qbil mal-
Artikoli 78(3) u 80 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fil-
fruntieri m'għandhiex tkun permessa 
kontra Stat Membru isib ruħu 
f'sitwazzjoni ta' emerġenza kkaratterizzata 
minn dħul f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi jew sitwazzjoni kritika fir-rigward 
tal-implimentazzjoni sħiħa tal-obbligi ta' 
Schengen tiegħu, kollha kemm huma jew 
parti minnhom, fir-rigward taċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi li jkunu qed jaslu fil-
fruntieri tiegħu.

Or. en

Emenda 87
Carlos Coelho

Proposta għal regolament
Artikolu 13 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13c

L-introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-
kontrolli fil-fruntieri

1. Is-sanzjonijiet jistgħu jinkludu 
deċiżjoni dwar introduzzjoni mill-ġdid 
temporanja tal-kontrolli fil-fruntieri 
interni minn Stati Membri oħra taż-żona 
ta' Schengen. Din id-deċiżjoni tista' 
tipprovdi għal introduzzjoni parzjali jew 
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sħiħa tal-kontrolli fil-fruntieri interni tal-
Istat Membru kkonċernat.
2. Deċiżjoni dwar introduzzjoni mill-ġdid 
temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri fil-
fruntiera interna għandha tikkonforma 
mal-kundizzjonijet li ġejjin:
– nuqqas serju fl-implimentazzjoni tal-
acquis ta' Schengen li titqies li jkollha 
impatt sinifikanti fuq il-livell ġenerali ta’ 
sigurtà ta’ Stat Membru wieħed jew aktar
– ċirkostanzi eċċezzjonali li jirrikjedu 
introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-
kontrolli fil-fruntieri
3. Deċiżjoni kif imsemmija fil-paragrafu 2 
għandu jkun fiha l-elementi li ġejjin:
– limitu ta' żmien li jkun ta' massimu ta' 
sitt xhur
– mekkaniżmu ta' appoġġ li għandu 
jingħata lill-Istat Membru kkonċernat 
biex jiġi rrimedjat in-nuqqas
– data għal żjara oħra fil-post.

Or. en

Emenda 88
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 c

Miżuri ta' kumpens
Meta jiġu introdotti l-kontrolli fil-
fruntieri, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi miżuri ta' kumpens 
finanzjarju biex tappoġġa l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. en



AM\867412MT.doc 37/39 PE464.941v01-00

MT

Emenda 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-gruppi għandhom iqisu kwalunkwe 
informazzjoni li jiksbu matul il-qadi ta’ 
dmirijiethom bħala kunfidenzjali. Ir-
rapporti imfassla wara ż-żjarat fuq il-post 
għandhom jiġu kklassifikati bħal ristretti. 
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istat 
Membri kkonċernati, għandha tiddeċiedi 
liema parti tar-rapport tista’ ssir pubblika.

Il-gruppi għandhom iqisu kwalunkwe 
informazzjoni li jiksbu matul il-qadi ta’ 
dmirijiethom bħala kunfidenzjali. Ir-
rapporti mfassla wara ż-żjarat fuq il-post 
għandhom jiġu kklassifikati bħal ristretti. 
Din il-klassifikazzjoni ma teskludix li r-
rapport jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni, 
wara li tikkonsulta l-Istat Membru 
kkonċernat, għandha tiddeċiedi liema parti 
tar-rapport tista’ ssir pubblika.

Or. en

Emenda 90
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-gruppi għandhom iqisu kwalunkwe 
informazzjoni li jiksbu matul il-qadi ta’ 
dmirijiethom bħala kunfidenzjali. Ir-
rapporti imfassla wara ż-żjarat fuq il-post 
għandhom jiġu kklassifikati bħal ristretti. 
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istat 
Membri kkonċernati, għandha tiddeċiedi 
liema parti tar-rapport tista’ ssir pubblika.

Il-gruppi għandhom iqisu kwalunkwe 
informazzjoni li jiksbu matul il-qadi ta’ 
dmirijiethom bħala kunfidenzjali. Ir-
rapporti mfassla wara ż-żjarat fuq il-post 
għandhom jiġu kklassifikati bħal ristretti. 
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istat 
Membru kkonċernat, għandha tiddeċiedi 
liema parti tar-rapport tista’ ssir pubblika.
Il-Parlament Ewropew għandu jkun jista', 
wara talba sostanzjata mingħandu, ikollu 
aċċess għar-rapporti mfassla mill-gruppi 
ta' evalwazzjoni.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

B'konformità mar-rwol tiegħu bħala koleġiżlatur fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja, il-
Parlament Ewropew għandu jkun jista', wara talba sostanzjata mingħandu, jaċċessa r-
rapporti kollha ta' evalwazzjoni.

Emenda 91
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel analiżi tar-riskju li għandha 
tkun pprovduta mill-Frontex skont l-
Artikolu 6 għandha tingħata lill-
Kummissjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

2. L-ewwel analiżi tar-riskju li għandha 
tkun ipprovduta mill-Frontex u mill-
Europol skont l-Artikolu 6 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni mhux iktar tard 
minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 92
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-evalwazzjonijiet li jsiru 
skont dan ir-Regolament. Dan ir-rapport 
għandu jsir pubbliku u għandu jinkludi l-
informazzjoni dwar:

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali komprensiv lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
evalwazzjonijiet li jsiru skont dan ir-
Regolament. Dan ir-rapport għandu jsir 
pubbliku u għandu jinkludi l-informazzjoni 
dwar:

Or. ro

Emenda 93
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Jannar 2014, ladarba l-programm 
ta' evalwazzjoni attwali ta' ħames snin 
ikun wasal fi tmiemu.

Or. en


