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Kunsill dwar l-istabbiliment ta' "EURODAC" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' 
għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru […/…] [li jistabbilixxi 
l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli 
biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata 
f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr 
Stat] u biex jitlob għal tqabbil mad-dejta ta' EURODAC mill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u l-Europol għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi u li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-
tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja (Verżjoni Riformulata)
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Emenda 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Politika komuni dwar l-asil, inkluża 
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, hija 
parti kostitwenti tal-objettiv tal-Unjoni 
Ewropea li tistabbilixxi b’mod progressiv 
spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja miftuħ 
għal dawk li, sforz iċ-ċirkustanzi, ifittxu 
b’mod leġittimu protezzjoni internazzjonali 
fl-Unjoni.

(2) Politika komuni dwar l-asil, inkluża 
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, hija 
parti kostitwenti tal-objettiv tal-Unjoni 
Ewropea li tistabbilixxi b’mod progressiv 
spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja miftuħ 
għal dawk li, sforz iċ-ċirkustanzi, ifittxu 
protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Programm tal-Aja talab għat-titjib 
tal-aċċess għal sistemi ta’ ffajljar tad-
dejta fl-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-Programm ta’ Stokkolma talab 
għal ġbir tad-dejta mmirat sew u żvilupp 
ta’ skambju tal-informazzjoni u l-għodod 
tiegħu li huma mmexxija mill-bżonnijiet 
tal-infurzar tal-liġi. 

imħassar

Or. en

Emenda 23
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Programm tal-Aja talab għat-titjib 
tal-aċċess għal sistemi ta’ ffajljar tad-
dejta fl-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-Programm ta’ Stokkolma talab 
għal ġbir tad-dejta mmirat sew u żvilupp 
ta’ skambju tal-informazzjoni u l-għodod 
tiegħu li huma mmexxija mill-bżonnijiet 
tal-infurzar tal-liġi.

imħassar

Or. en

Emenda 24
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-ġlieda kontra r-reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra, huwa essenzjali 
għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li 
jkollhom l-informazzjoni l-aktar sħiħa u 
aġġornata jekk iridu jwettqu l-kompiti 
tagħhom. L-informazzjoni miżmuma fl-
EURODAC hija meħtieġa għall-finijiet 
tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Għaldaqstant, id-
dejta fl-EURODAC għandha tkun 
disponibbli, suġġetta għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, biex tiġi 
mqabbla mill-awtoritajiet maħtura tal-
Istati Membri u l-Europol.

imħassar

Or. en

Emenda 25
Sarah Ludford
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Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Is-setgħat mogħtija lill-awtoritajiet 
għal-infurzar tal-liġi li jaċċedu l-
EURODAC għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali li jkollhom l-
applikazzjoni tagħhom ipproċessata 
f'waqtha skont il-leġiżlazzjoni rilevanti. 
Barra minn hekk, il-kisba ta' 'sejba' min-
naħa ta' EURODAC u proċedura 
sussegwenti skont id-Deċiżjoni Kwadru 
tal-Kunsill 2006/960/ĠAI tat-18 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-simplifikazzjoni 
ta' l-iskambju ta' informazzjoni u 
intelligence bejn l-awtoritajiet ta' l-
infurzar tal-liġi ta' l-Istati Membri ta' l-
Unjoni Ewropea1 għandha wkoll tkun 
mingħajr preġudizzju għal dan id-dritt u 
m'għandhiex tkun raġuni biex jiġi 
ostakolat il-proċess tal-eżami tat-talba tal-
applikant għall-asil.
______________
1 ĠU L 386, 29.12.2006, p. 89.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri ma jistabbilixxux prattiki li jorbtu riżultat possibbli fl-
EURODAC mas-suċċess tal-applikazzjoni għall-asil, peress li hija biss sentenza finali li jista' 
jkollha effett fuq dan.

Emenda 26
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Kummissjoni spjegat fil- imħassar
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Kommunikazzjoni tagħha lill-Kunsill u l-
Parlament Ewropew dwar effettività 
aħjar, interoperabilità u sinerġiji mtejba 
fost il-bażijiet tad-dejta Ewropej fil-qasam 
tal-Ġustizzja u l-Intern tal-
24 ta' Novembru 2005, li l-awtoritajiet 
responsabbli għas-sigurtà interna jista’ 
jkollhom aċċess għall-EURODAC 
f'każijiet speċifiċi, meta jkun hemm 
suspett sustanzjat li l-awtur ta' reat 
terroristiku jew ta' reat kriminali serju 
ieħor ikun applika biex jingħata asil. 
F'din il-Komunikazzjoni l-Kummissjoni 
sostniet ukoll li l-prinċipju tal-
proporzjonalità jitlob li l-EURODAC jiġi 
kkonsultat għal dawn il-finijiet biss meta 
jkun hemm tħassib għas-sigurtà pubblika 
li jkun ta' importanza suprema, jiġifieri, 
jekk l-att imwettaq mill-kriminal jew mit-
terrorist li għandu jiġi identifikat huwa 
daqstant gravi li jiġġustifika li tiġi 
kkonsultata l-bażi tad-dejta li tirreġistra 
persuni li għandhom kondotta kriminali 
nadifa u kkonkludiet li l-limitu għall-
awtoritajiet responsabbli għas-sigurtà 
interna li jikkonsultaw lill-EURODAC 
għandu għalhekk ikun dejjem ogħla 
b’mod sinifikanti mil-limitu sabiex jiġu 
kkonsultati l-bażijiet tad-dejta kriminali.

Or. en

Emenda 27
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, l-Europol għandu 
rwol kruċjali fir-rigward tal-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-
qasam tal-investigazzjoni ta' reati 
transkonfinali fis-sostenn tal-prevenzjoni 
tal-kriminalità, analiżi u investigazzjoni 

imħassar
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fl-Unjoni. Konsegwentement, l-Europol 
għandu jkollu aċċess ukoll għad-dejta tal-
EURODAC fil-qafas tal-kompiti tiegħu u 
f'konformità mad-Deċiżjoni li tistabbilixxi 
l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) 
Nru (2009/371/ĠAI).

Or. en

Emenda 28
Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-aċċess għad-data tal-EURODAC 
min-naħa tal-Europol għandu biss jiġi 
permess għal każijiet speċifiċi, 
f'ċirkustanzi speċifiċi u b'kundizzjonijiet 
stretti.

Or. en

Emenda 29
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Billi l-EURODAC ġiet stabbilita 
sabiex tiffaċilita l-applikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddeterminat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], l-aċċess għall-EURODAC 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar 

imħassar
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u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra tikkostitwixxi 
bidla fl-iskop oriġinali tal-EURODAC, li 
tinterferixxi fid-dritt għar-rispett tal-ħajja 
privata tal-individwi li d-dejta personali 
tagħhom tkun ipproċessata fl-EURODAC. 
Kull indħil bħal dan għandu jkun skont 
il-liġi, għandu jkun ifformulat bi 
preċiżjoni suffiċjenti sabiex jippermetti 
lill-individwi li jaġġustaw l-imġiba 
tagħhom u għandu jipproteġi lill-
individwi kontra l-arbitrarjetà u għandu 
jindika b’ċarezza suffiċjenti l-marġini ta’ 
diskrezzjoni mogħtija lill-awtoritajiet 
kompetenti u l-mod tal-eżerċizzju tiegħu. 
Kull indħil għandu jkun meħtieġ f'soċjetà 
demokratika sabiex jintlaħaq interess 
leġittimu u proporzjonat u proporzjonali 
għall-għan leġittimu li qed jimmira li 
jilħaq.

Or. en

Emenda 30
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Anki jekk l-iskop oriġinali għat-
twaqqif tal-EURODAC ma kienx jirrikjedi 
l-faċilità li jintalab tqabbil tad-dejta mal-
bażi tad-dejta fuq il-bażi ta' marka tas-
swaba' latenti li hija traċċa dattiloskopika 
li tista' tinstab fuq post tad-delitt, faċilità 
bħal din hija waħda fundamentali fil-
qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija. Il-
possibbiltà li titqabbel marka latenti mad-
dejta tal-marka tas-swaba' li tkun 
arkivjata fl-EURODAC se tipprovdi lill-
awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri 
b'għodda utli ħafna għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta' reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra, 

imħassar
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pereżempju meta l-unika prova 
disponibbli fuq il-post tad-delitt ikunu l-
marki latenti.

Or. en

Emenda 31
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Anki jekk l-iskop oriġinali għat-
twaqqif tal-EURODAC ma kienx jirrikjedi 
l-faċilità li jintalab tqabbil tad-dejta mal-
bażi tad-dejta fuq il-bażi ta' marka tas-
swaba' latenti li hija traċċa dattiloskopika li 
tista' tinstab fuq post tad-delitt, faċilità bħal 
din hija waħda fundamentali fil-qasam tal-
kooperazzjoni tal-pulizija. Il-possibbiltà li 
titqabbel marka latenti mad-dejta tal-marka 
tas-swaba' li tkun arkivjata fl-EURODAC 
se tipprovdi lill-awtoritajiet maħtura tal-
Istati Membri b'għodda utli ħafna għall-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra, pereżempju meta l-
unika prova disponibbli fuq il-post tad-
delitt ikunu l-marki latenti.

(12) Anki jekk l-iskop oriġinali għat-
twaqqif tal-EURODAC ma kienx jirrikjedi 
l-faċilità li jintalab tqabbil tad-dejta mal-
bażi tad-dejta fuq il-bażi ta' marka tas-
swaba' latenti li hija traċċa dattiloskopika li 
tista' tinstab fuq post tad-delitt, faċilità bħal 
din hija waħda fundamentali fil-qasam tal-
kooperazzjoni tal-pulizija. Il-possibbiltà li 
titqabbel marka latenti mad-dejta tal-marka 
tas-swaba' li tkun arkivjata fl-EURODAC 
f'każijiet fejn hemm raġunijiet raġonevoli 
sabiex wieħed jemmen li l-awtur jew il-
vittma jistgħu jaqgħu f'waħda mill-
kategoriji koperti minn dan ir-
Regolament se tipprovdi lill-awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membri b'għodda utli 
ħafna għall-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra, pereżempju meta l-
unika prova disponibbli fuq il-post tad-
delitt ikunu l-marki latenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-EURODAC għandha biss tintuża f'każijiet fejn ikun hemm suspett raġonevoli li 
applikant għall-asil jew persuna oħra koperta mir-Regolament dwar l-EURODAC ikunu l-
awtur jew il-vittma, dan il-prinċipju għandu jiġi enfasizzat f'każijiet fejn il-pulizija tkun qed 
tiġbor provi f'forma ta' marki tas-swaba' mill-post tad-delitt.
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Emenda 32
Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-riżultati tat-tqabbil għandhom 
jiġu minnufih ikkontrollati fl-Istat 
Membru ta' oriġini minn espert tal-marki 
tas-swaba’. Għandha ssir identifikazzjoni 
finali mill-Istat Membru ta' oriġini 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri 
interessati, skont l-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru [.../...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
ikun iddeterminat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat].

Or. en

Emenda 33
Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Informazzjoni li tiġi riċevuta mis-
Sistema Ċentrali li jkollha x'taqsam ma' 
dejta oħra li tinstab li tkun mhux ta' min 
jorbot fuqha għandha titneħħa malli jkun 
stabbilit li d-dejta ma tkunx ta' min jorbot 
fuqha.

Or. en



AM\917925MT.doc 11/101 PE500.400v01-00

MT

Emenda 34
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll 
il-kundizzjonijiet li taħthom għandhom 
jiġu permessi talbiet għat-tqabbil ta’ dejta 
ta’ marki tas-swaba’ mad-dejta tal-
EURODAC għall-finijiet tal-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra u s-
salvagwardji meħtieġa biex tiġi żgurata l-
protezzjoni tad-dritt fundamentali tar-
rispett għall-ħajja privata tal-individwi li 
tiġi pproċessata d-dejta personali 
tagħhom fl-EURODAC.

imħassar

Or. en

Emenda 35
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jiġi żgurat trattament ugwali 
għall-applikanti kollha u għall-benefiċjarji 
tal-protezzjoni internazzjonali, kif ukoll 
sabiex tiżgura konsistenza mal-acquis 
attwali tal-UE dwar l-asil, b’mod 
partikolari mad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar 
livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-
istat ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi jew persuni 
mingħajr Stat bħala refuġjati jew bħala 
persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni 
internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni 
mogħtija u r-Regolament (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddeterminat l-Istat Membru 

(14) Sabiex jiġi żgurat trattament ugwali 
għall-applikanti kollha u għall-benefiċjarji 
tal-protezzjoni internazzjonali, kif ukoll 
sabiex tiżgura konsistenza mal-acquis 
attwali tal-UE dwar l-asil, b’mod 
partikolari mad-Direttiva 2011/95/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Diċembru 2011 dwar standards għall-
kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi 
terzi jew persuni mingħajr stat bħala 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, 
għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal 
persuni eliġibbli għal protezzjoni 
sussidjarja, u għall-kontenut tal-
protezzjoni mogħtija1 u r-Regolament (UE) 
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responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], huwa xieraq li jiġi estiż il-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament sabiex jinkludi applikanti għal 
protezzjoni sussidjarja u persuni li jgawdu 
minn protezzjoni sussidjarja.

Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-
mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat 
Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-protezzjoni 
internazzjonali iddepożitata f’wieħed mill-
Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz 
jew persuna mingħajr Stat], huwa xieraq li 
jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament sabiex jinkludi applikanti 
għal protezzjoni sussidjarja u persuni li 
jgawdu minn protezzjoni sussidjarja.

________________ ________________
1 ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12. 1 ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9.

Or. en

Emenda 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Impossibilità temporanja jew 
permanenti li jiġu pprovduti l-marki tas-
swaba' min-naħa tal-applikant għall-
protezzjoni internazzjonali m'għandux 
ikollu effett negattiv fuq il-qagħda legali 
tal-individwu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 9, 14 u 17 tal-proposta jirreferu għal sitwazzjoni temporanja fejn ma jkunx 
possibbli li jittieħdu l-marki tas-swaba' ta' individwu kkonċernat minn din il-miżura. Għandu 
jiġi ċċarat li la nuqqas temporanju u lanqas nuqqas permanenti f'dan ir-rigward m'għandu 
jkollhom effett negattiv fuq l-individwu.

Emenda 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sejbiet li jsiru mill-EURODAC 
għandhom jiġu vverifikati minn espert tal-
marki tas-swaba' biex tkun żgurata d-
determinazzjoni preċiża tar-responsabbiltà 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-
mekkaniżmi sabiex ikun iddeterminat l-
Istat Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-protezzjoni 
internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-
Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz 
jew persuna mingħajr Stat]. 

(17) Sejbiet li jsiru mill-EURODAC 
għandhom jiġu vverifikati minn espert 
imħarreġ tal-marki tas-swaba' biex tkun 
żgurata d-determinazzjoni preċiża tar-
responsabbiltà skont ir-Regolament tal-
Kunsill (UE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-
kriterji u l-mekkaniżmi sabiex ikun 
iddeterminat l-Istat Membru responsabbli 
biex jeżamina applikazzjoni għall-
protezzjoni internazzjonali ddepożitata 
f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin 
ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat].

Or. en

Emenda 38
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija 
operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira 
fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 (l-
“Aġenzija”) ġiet fdata bil-kompiti tal-
Kummissjoni li jikkonċernaw it-tmexxija 
operattiva tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament u b’ċerti kompiti li 
jikkonċernaw l-infrastruttura tal-
komunikazzjoni mid-data li fiha l-Aġenzija 
assumiet ir-responsabbiltajiet tagħha mill-
1 ta’ Diċembru 2012. L-Aġenzija għandha 
twettaq il-kompiti fdati lilha skont dan ir-
Regolament u d-dispożizzjonijiet rilevanti 
tar-Regolament (UE) Nru 1077/2011 
għandhom jiġu emendati skont dan. Barra 

(21) L-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija 
operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira 
fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 1077/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 (l-
“Aġenzija”) ġiet fdata bil-kompiti tal-
Kummissjoni li jikkonċernaw it-tmexxija 
operattiva tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament u b’ċerti kompiti li 
jikkonċernaw l-infrastruttura tal-
komunikazzjoni mid-data li fiha l-Aġenzija 
assumiet ir-responsabbiltajiet tagħha mill-
1 ta’ Diċembru 2012. L-Aġenzija għandha 
twettaq il-kompiti fdati lilha skont dan ir-
Regolament u d-dispożizzjonijiet rilevanti 
tar-Regolament (UE) Nru 1077/2011 
għandhom jiġu emendati skont dan.
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minn hekk, l-Europol għandu jkollu l-
istatus ta’ osservatur fil-laqgħat tal-Bord 
ta’ Tmexxija tal-Aġenzija, meta fuq l-
aġenda jkun hemm kwistjoni li 
tikkonċerna l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament li jikkonċerna aċċess għall-
konsultazzjoni tal-Eurodac minn 
awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u 
mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra. 
L-Europol għandu jkun jista’ jaħtar 
rappreżentant fil-Grupp Konsultattiv tal-
Eurodac tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 39
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa neċessarju li jinħatru 
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kif ukoll il-Punt ta' Aċċess Ċentrali 
Nazzjonali li permezz tiegħu jsiru t-talbiet 
għat-tqabbil mad-dejta tal-EURODAC u 
biex tinżamm lista ta' unitajiet operattivi 
fl-awtoritajiet maħtura li huma 
awtorizzati li jitolbu għal tqabbil bħal dan 
għall-finijiet speċifiċi tal-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta' reati 
terroristiċi kif imsemmi fid-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-
terroriżmu u ta' reati kriminali serji oħra 
kif imsemmi fid-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-mandat ta' arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn 
l-Istati Membri.

imħassar

Or. en
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Emenda 40
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Talbiet għat-tqabbil mad-dejta 
arkivjata fil-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC għandha ssir mill-unitajiet 
operattivi fl-awtoritajiet maħtura lill-Punt 
ta' Aċċess Nazzjonali, permezz tal-
awtorità tal-verifika u jridu jiġu 
mmotivati. L-unitajiet operattivi fl-
awtoritajiet maħtura li huma awtorizzati 
jitolbu għal tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC ma jaġixxux bħala awtorità 
tal-verifika. L-awtoritajiet tal-verifika 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw il-konformità stretta mal-
kundizzjonijiet għal aċċess kif stabbilit 
f'dan ir-Regolament. L-awtoritajiet tal-
verifika għandhom imbagħad 
jippreżentaw it-talba għal tqabbil permezz 
tal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali lis-Sistema 
Ċentrali tal-EURODAC wara verifika 
biex jaraw jekk ġewx sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha għal aċċess. Fil-każ 
eċċezzjonali ta’ urġenza fejn ikun meħtieġ 
aċċess bikri bi tweġiba għal theddida 
speċifika u attwali li tikkonċerna reati 
terroristiċi jew kriminalità serja, l-
awtorità ta' verifika għandha tipproċessa 
t-talba immedjatament u tagħmel il-
verifika biss wara.

imħassar

Or. en

Emenda 41
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
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Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Talbiet għat-tqabbil mad-dejta 
arkivjata fil-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC għandha ssir mill-unitajiet 
operattivi fl-awtoritajiet maħtura lill-Punt 
ta' Aċċess Nazzjonali, permezz tal-awtorità 
tal-verifika u jridu jiġu mmotivati. L-
unitajiet operattivi fl-awtoritajiet maħtura li 
huma awtorizzati jitolbu għal tqabbil mad-
dejta tal-EURODAC ma jaġixxux bħala 
awtorità tal-verifika. L-awtoritajiet tal-
verifika għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw il-konformità stretta mal-
kundizzjonijiet għal aċċess kif stabbilit 
f'dan ir-Regolament. L-awtoritajiet tal-
verifika għandhom imbagħad jippreżentaw 
it-talba għal tqabbil permezz tal-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali lis-Sistema Ċentrali tal-
EURODAC wara verifika biex jaraw jekk 
ġewx sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha 
għal aċċess. Fil-każ eċċezzjonali ta’ 
urġenza fejn ikun meħtieġ aċċess bikri bi 
tweġiba għal theddida speċifika u attwali li 
tikkonċerna reati terroristiċi jew 
kriminalità serja, l-awtorità ta' verifika 
għandha tipproċessa t-talba immedjatament 
u tagħmel il-verifika biss wara.

(25) Talbiet għat-tqabbil mad-dejta 
arkivjata fil-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC għandha ssir mill-unitajiet 
operattivi fl-awtoritajiet maħtura lill-Punt 
ta' Aċċess Nazzjonali, permezz tal-awtorità 
tal-verifika u jridu jiġu mmotivati. L-
unitajiet operattivi fl-awtoritajiet maħtura li 
huma awtorizzati jitolbu għal tqabbil mad-
dejta tal-EURODAC ma jaġixxux bħala 
awtorità tal-verifika. L-awtoritajiet tal-
verifika għandhom ikunu indipendenti 
mill-awtoritajiet maħtura u responsabbli 
biex jiżguraw il-konformità stretta mal-
kundizzjonijiet għal aċċess kif stabbilit 
f'dan ir-Regolament. L-awtoritajiet tal-
verifika għandhom imbagħad jippreżentaw 
it-talba għal tqabbil permezz tal-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali lis-Sistema Ċentrali tal-
EURODAC wara verifika biex jaraw jekk 
ġewx sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha 
għal aċċess. Fil-każ eċċezzjonali ta’ 
urġenza fejn ikun meħtieġ aċċess bikri bi 
tweġiba għal theddida speċifika u attwali li 
tikkonċerna reati terroristiċi jew 
kriminalità serja, l-awtorità ta' verifika 
għandha tipproċessa t-talba immedjatament 
u tagħmel il-verifika biss wara.

Or. en

Emenda 42
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għall-finijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta 
personali, u biex jiġi eskluż tqabbil 
sistematiku li għandu jiġi pprojbit, l-
ipproċessar ta’ dejta tal-EURODAC 

imħassar
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għandu jsir biss fuq bażi ta' każ b'każ u 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Barra minn hekk, l-
aċċess għandu jkun permess biss meta t-
tqabbil mal-bażijiet nazzjonali tad-dejta 
tal-Istat Membru u mal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomattizzati tal-Marki tas-Swaba' tal-
Istati Membri l-oħra skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-
23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali ikunu taw 
riżultati negattivi. Din il-kundizzjoni titlob 
implimentazzjoni minn qabel tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill billi ma jkunx 
permess li titmexxa verifika tal-
EURODAC għall-finijiet tal-infurzar tal-
liġi fejn dawn l-istadji ta’ hawn fuq ma 
jkunux ittieħdu qabel. Każ speċifiku jeżisti 
b'mod partikolari meta t-talba għat-
tqabbil tkun relatata ma’ sitwazzjoni 
speċifika u konkreta jew ma’ periklu 
speċifiku u konkret assoċjat ma’ reat 
terroristiku jew reat kriminali serju ieħor, 
jew ma’ persuni speċifiċi li fil-konfront 
tagħhom ikun hemm raġunijiet serji 
għaliex wieħed jemmen li dawn il-persuni 
jkunu se jwettqu jew wettqu reati 
terroristiċi jew reati kriminali serji oħra. 
Każ speċifiku jeżisti wkoll meta t-talba 
għal tqabbil tkun relatata ma’ persuna li 
tkun vittma ta’ reat terroristiku jew ta’ 
reat kriminali serju ieħor. Għaldaqstant, 
l-awtoritajiet maħtura u l-Europol 
għandhom jitolbu għal tqabbil mal-
EURODAC meta jkollhom raġunijiet 
motivati biex jemmnu li tqabbil bħal dan 
ikun se jipprovdi informazzjoni li 
tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ reat 
terroristiku jew reat kriminali serju ieħor.

Or. en
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Emenda 43
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għall-finijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta 
personali, u biex jiġi eskluż tqabbil 
sistematiku li għandu jiġi pprojbit, l-
ipproċessar ta’ dejta tal-EURODAC 
għandu jsir biss fuq bażi ta' każ b'każ u 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Barra minn hekk, l-
aċċess għandu jkun permess biss meta t-
tqabbil mal-bażijiet nazzjonali tad-dejta 
tal-Istat Membru u mal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomattizzati tal-Marki tas-Swaba' tal-
Istati Membri l-oħra skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/615/ĠAI tat-
23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali ikunu taw 
riżultati negattivi. Din il-kundizzjoni titlob 
implimentazzjoni minn qabel tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill billi ma jkunx permess li 
titmexxa verifika tal-EURODAC għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi fejn dawn l-
istadji ta’ hawn fuq ma jkunux ittieħdu 
qabel. Każ speċifiku jeżisti b'mod 
partikolari meta t-talba għat-tqabbil tkun 
relatata ma’ sitwazzjoni speċifika u 
konkreta jew ma’ periklu speċifiku u 
konkret assoċjat ma’ reat terroristiku jew 
reat kriminali serju ieħor, jew ma’ persuni 
speċifiċi li fil-konfront tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji għaliex wieħed 
jemmen li dawn il-persuni jkunu se jwettqu 
jew wettqu reati terroristiċi jew reati 
kriminali serji oħra. Każ speċifiku jeżisti 
wkoll meta t-talba għal tqabbil tkun 
relatata ma’ persuna li tkun vittma ta’ reat 
terroristiku jew ta’ reat kriminali serju 
ieħor. Għaldaqstant, l-awtoritajiet maħtura 

(26) Għall-finijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta 
personali, u biex jiġi eskluż tqabbil 
sistematiku li għandu jiġi pprojbit, l-
ipproċessar ta’ dejta tal-EURODAC 
għandu jsir biss fuq bażi ta' każ b'każ u 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Barra minn hekk, l-
aċċess għandu jkun permess biss meta t-
tqabbil mal-bażijiet nazzjonali tad-dejta 
tal-Istat Membru, mal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomattizzati tal-Marki tas-Swaba' tal-
Istati Membri l-oħra skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/615/ĠAI tat-
23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali ikunu taw 
riżultati negattivi. Din il-kundizzjoni titlob 
implimentazzjoni bil-quddiem tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/JHA billi 
ma jkunx permess li titmexxa verifika tal-
EURODAC għall-finijiet tal-infurzar tal-
liġi fejn dawn l-istadji ta’ hawn fuq ma 
jkunux ittieħdu qabel. L-awtoritajiet 
maħtura għandhom ukoll jitħeġġu 
jikkonsultaw is-Sistema ta' Informazzjoni 
dwar il-Viża skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2008/633/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 li 
tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni 
tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża 
(VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati 
Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-
prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni 
ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali 
serji oħra1 meta dan ikun xieraq qabel ma 
tiġi kkonsultata l-EURODAC. Każ 
speċifiku jeżisti b'mod partikolari meta t-
talba għat-tqabbil tkun relatata ma’ 
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u l-Europol għandhom jitolbu għal tqabbil 
mal-EURODAC meta jkollhom raġunijiet 
motivati biex jemmnu li tqabbil bħal dan 
ikun se jipprovdi informazzjoni li 
tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ reat 
terroristiku jew reat kriminali serju ieħor.

sitwazzjoni speċifika u konkreta jew ma’ 
periklu speċifiku u konkret assoċjat ma’ 
reat terroristiku jew reat kriminali serju 
ieħor, jew ma’ persuni speċifiċi li fil-
konfront tagħhom ikun hemm raġunijiet 
serji għaliex wieħed jemmen li dawn il-
persuni jkunu se jwettqu jew wettqu reati 
terroristiċi jew reati kriminali serji oħra. 
Każ speċifiku jeżisti wkoll meta t-talba 
għal tqabbil tkun relatata ma’ persuna li 
tkun vittma ta’ reat terroristiku jew ta’ reat 
kriminali serju ieħor. Għaldaqstant, l-
awtoritajiet maħtura u l-Europol għandhom 
jitolbu għal tqabbil mal-EURODAC meta 
jkollhom raġunijiet motivati biex jemmnu 
li tqabbil bħal dan ikun se jipprovdi 
informazzjoni li tgħinhom sostanzjalment 
fil-prevenzjoni, ir-rintraċċar jew l-
investigazzjoni ta’ reat terroristiku jew reat 
kriminali serju ieħor.

___________________
1 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 129.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija preferibbli konsultazzjoni preċedenti tal-VIS qabel ma tiġi kkonsultata l-Eurodac. 
Madankollu, peress li dan mhuwiex teknikament fattibbli u mhuwiex adegwat fil-każijiet 
kollha, għandu biss isir meta dan ikun possibbli.

Emenda 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għall-finijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta 
personali, u biex jiġi eskluż tqabbil 
sistematiku li għandu jiġi pprojbit, l-
ipproċessar ta’ dejta tal-EURODAC 
għandu jsir biss fuq bażi ta' każ b'każ u 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-

(26) Għall-finijiet ta’ protezzjoni ta’ dejta 
personali, u biex jiġi eskluż tqabbil 
sistematiku li għandu jiġi pprojbit, l-
ipproċessar ta’ dejta tal-EURODAC 
għandu jsir biss fuq bażi ta' każ b'każ u 
meta jkun meħtieġ għall-finijiet tal-
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prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Barra minn hekk, l-
aċċess għandu jkun permess biss meta t-
tqabbil mal-bażijiet nazzjonali tad-dejta 
tal-Istat Membru u mal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomattizzati tal-Marki tas-Swaba' tal-
Istati Membri l-oħra skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/615/ĠAI tat-
23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali ikunu taw 
riżultati negattivi. Din il-kundizzjoni titlob 
implimentazzjoni minn qabel tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill billi ma jkunx permess li 
titmexxa verifika tal-EURODAC għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi fejn dawn l-
istadji ta’ hawn fuq ma jkunux ittieħdu 
qabel. Każ speċifiku jeżisti b'mod 
partikolari meta t-talba għat-tqabbil tkun 
relatata ma’ sitwazzjoni speċifika u 
konkreta jew ma’ periklu speċifiku u 
konkret assoċjat ma’ reat terroristiku jew 
reat kriminali serju ieħor, jew ma’ persuni 
speċifiċi li fil-konfront tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji għaliex wieħed 
jemmen li dawn il-persuni jkunu se jwettqu 
jew wettqu reati terroristiċi jew reati 
kriminali serji oħra. Każ speċifiku jeżisti 
wkoll meta t-talba għal tqabbil tkun 
relatata ma’ persuna li tkun vittma ta’ reat 
terroristiku jew ta’ reat kriminali serju 
ieħor. Għaldaqstant, l-awtoritajiet maħtura 
u l-Europol għandhom jitolbu għal tqabbil 
mal-EURODAC meta jkollhom raġunijiet 
motivati biex jemmnu li tqabbil bħal dan 
ikun se jipprovdi informazzjoni li 
tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ reat 
terroristiku jew reat kriminali serju ieħor.

prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra. Barra minn hekk, l-
aċċess għandu jkun permess biss meta t-
tqabbil mal-bażijiet nazzjonali tad-dejta 
tal-Istat Membru, is-Sistema ta' 
Informazzjoni dwar il-Viża u mal-Bażijiet 
tad-Dejta Awtomattizzati tal-Marki tas-
Swaba' tal-Istati Membri l-oħra skont id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-
23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali ikunu taw 
riżultati negattivi. Din il-kundizzjoni titlob 
implimentazzjoni minn qabel tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill billi ma jkunx permess li 
titmexxa verifika tal-EURODAC għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi fejn dawn l-
istadji ta’ hawn fuq ma jkunux ittieħdu 
qabel. Każ speċifiku jeżisti b'mod 
partikolari meta t-talba għat-tqabbil tkun 
relatata ma’ sitwazzjoni speċifika u 
konkreta jew ma’ periklu speċifiku u 
konkret assoċjat ma’ reat terroristiku jew 
reat kriminali serju ieħor, jew ma’ persuni 
speċifiċi li fil-konfront tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji għaliex wieħed 
jemmen li dawn il-persuni jkunu se jwettqu 
jew wettqu reati terroristiċi jew reati 
kriminali serji oħra. Każ speċifiku jeżisti 
wkoll meta t-talba għal tqabbil tkun 
relatata ma’ persuna li tkun vittma ta’ reat 
terroristiku jew ta’ reat kriminali serju 
ieħor. Għaldaqstant, l-awtoritajiet maħtura 
u l-Europol għandhom jitolbu għal tqabbil 
mal-EURODAC meta jkollhom raġunijiet 
motivati biex jemmnu li tqabbil bħal dan 
ikun se jipprovdi informazzjoni li 
tgħinhom sostanzjalment fil-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ reat
terroristiku jew reat kriminali serju ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi attwali kollha tal-UE għandhom jintużaw qabel ma jsir aċċess għall-Eurodac.
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Emenda 45
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) F’każ li l-Istat Membru jistabbilixxi 
li d-dejta tal-EURODAC tkun relatata 
ma’ minorenni, din id-dejta tista’ tintuża 
biss għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi mill-
Istat Membru li jagħmel it-talba skont il-
liġijiet għall-minorenni ta’ dak l-Istat u 
skont l-obbligu li tingħata konsiderazzjoni 
primarja fl-aħjar interess tat-tfal.

imħassar

Or. en

Emenda 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bi qbil mal-prinċipju ta' sussidjaretà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat, l-għan 
tal-miżuri proposti, b'mod partikolari l-
ħolqien ta' sistema għat-tqabbil ta' dejta 
dwar marki tas-swaba’ sabiex tgħin l-
implimentazzjoni tal-politika ta' asil tal-
Unjoni, ma jistax, min-natura tiegħu stess, 
ikun sodisfatt biżżejjed mill-Istati Membri 
u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar mill-
Unjoni. Bi qbil mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità kif previst fl-Artikolu 
msemmi, dan ir-Regolament ma jmurx 
aktar 'l hemm minn dak li hu neċessarju 
sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(29) Peress li l-għan ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari l-ħolqien ta' sistema għat-
tqabbil ta' dejta dwar marki tas-swaba’ 
sabiex tgħin l-implimentazzjoni tal-politika 
ta' asil tal-Unjoni, ma jistax, min-natura 
tiegħu stess, ikun sodisfatt biżżejjed mill-
Istati Membri u għalhekk jista' jintlaħaq 
aħjar mill-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri bi qbil mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Bi qbil 
mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif previst 
fl-Artikolu msemmi, dan ir-Regolament ma 
jmurx aktar 'l hemm minn dak li hu 
neċessarju sabiex jintlaħaq dak l-għan.

Or. en
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Emenda 47
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta' dik id-dejta tapplika għall-ipproċessar 
ta' dejta personali mill-Istati 
Membri mwettaq fl-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament sakemm tali pproċessar 
iseħħ mill-awtoritajiet maħtura mill-Istati 
Membri għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra . 

(30) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-ipproċessar ta' 
informazzjoni personali u dwar il-
moviment ħieles ta' dik l-informazzjoni 
tapplika għall-ipproċessar ta' dejta 
personali mill-Istati Membri li jitwettaq 
b'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 48
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni 
tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali tapplika għall-ipproċessar kollu 
tad-dejta personali mill-awtoritajiet 
maħtura mill-Istati Membri għall-finijiet 
tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra skont dan ir-
Regolament.

imħassar
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Or. en

Emenda 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Trasferimenti ta' dejta miġjuba skont 
din id-Deċiżjoni lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonjiet internazzjonali jew 
entitajiet privati għandhom ikunu pprojbiti, 
sabiex jiġi żgurat id-dritt għal asil u sabiex 
jiġu salvagwardjati l-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali milli jkollhom 
id-dejta tagħhom żvelata lil xi pajjiż terz. 
Din il-projbizzjoni għandha tkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu 
dejta bħal din lil pajjiżi terzi li japplika
għalihom ir-Regolament (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddetermnat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], sabiex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jkollhom il-possibbiltà ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bħal dawn 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(33) Trasferimenti ta' dejta miġjuba skont 
din id-Deċiżjoni lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonjiet internazzjonali jew 
entitajiet privati għandhom ikunu pprojbiti, 
sabiex jiġi żgurat id-dritt għal asil u sabiex 
jiġu salvagwardjati l-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali milli jkollhom 
id-dejta tagħhom żvelata lil xi pajjiż terz. 
Din il-projbizzjoni għandha tkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu 
dejta bħal din lil pajjiżi terzi li japplika 
għalihom ir-Regolament (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddetermnat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], sabiex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jkollhom il-possibbiltà ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bħal dawn 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-
prjobizzjoni li jsir trasferiment lil pajjiżi 
terzi għandha tkopri kemm id-data tal-
EURODAC miksuba skont dan ir-
Regolament kif ukoll data personali 
miksuba permezz ta' skambju bilaterali 
wara tiftix min-naħa tal-EURODAC, 
maħżuna jew ipproċessata fil-livell 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jikkumplimenta l-emenda lill-Artikolu 35. Huwa importanti li jiġi żgurat li jiġi 
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minimizzat ir-riskju li l-applikazzjoni min-naħa ta' min ifittex l-asil issir magħrufa lill-istat ta' 
oriġini tagħhom.

Emenda 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Trasferimenti ta' dejta miġjuba skont 
din id-Deċiżjoni lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonjiet internazzjonali jew 
entitajiet privati għandhom ikunu pprojbiti, 
sabiex jiġi żgurat id-dritt għal asil u sabiex 
jiġu salvagwardjati l-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali milli jkollhom 
id-dejta tagħhom żvelata lil xi pajjiż terz. 
Din il-projbizzjoni għandha tkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu 
dejta bħal din lil pajjiżi terzi li japplika 
għalihom ir-Regolament (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddetermnat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], sabiex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jkollhom il-possibbiltà ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bħal dawn 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(33) Trasferimenti ta' dejta miġjuba skont 
din id-Deċiżjoni lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonjiet internazzjonali jew 
entitajiet privati għandhom ikunu pprojbiti, 
sabiex jiġi żgurat id-dritt għal asil u sabiex 
jiġu salvagwardjati l-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali milli jkollhom 
id-dejta tagħhom żvelata lil xi pajjiż terz. 
Din il-projbizzjoni għandha tkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu 
dejta bħal din lil pajjiżi terzi li japplika 
għalihom ir-Regolament (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddetermnat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat], sabiex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jkollhom il-possibbiltà ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bħal dawn 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt m'għandux japplika għal 
trasferimenti ta' data lil pajjiżi terzi fil-
kuntest tal-infurzar tal-liġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li qed nittrattaw grupp ta' persuni vulnerabbli, it-trasferiment tad-data lil pajjiżi terzi 
fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi għandu jkun ipprojbit.
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Emenda 51
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għas-superviżjoni tal-ipproċessar tad-
dejta personali għandhom jikkontrollaw 
il-legalità tal-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri, u l-awtorità 
superviżorja stabbilita mid-Deċiżjoni tal-
Europol għandha tissorvelja l-legalità tal-
attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta 
mwettqa mill-Europol.

imħassar

Or. en

Emenda 52
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta' dik id-dejta u b’mod partikolari 
l-Artikoli 21 u 22 tiegħu li jirrigwardaw il-
kunfidenzjalità u s-sigurtà tal-ipproċessar 
japplikaw għall-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni mwettaq 
b’applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Madanakollu, ċerti punti għandhom jiġu 
ċċarati fir-rigward tar-responsabbiltà għall-
ipproċessar tad-dejta u tas-superviżjoni tal-
protezzjoni tad-dejta. 

(35) Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta' dik id-dejta japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
mwettaq skont dan ir-Regolament. 
Madanakollu, ċerti punti għandhom jiġu 
ċċarati fir-rigward tar-responsabbiltà għall-
ipproċessar tad-dejta u tas-superviżjoni tal-
protezzjoni tad-dejta.
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Or. en

Emenda 53
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 35 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Il-persuna li tkun tikkonċernaha d-
dejta għandha tkun infurmata dwar l-
għan li għalih id-dejta tiegħu jew tagħha
ser tkun ipproċessata fil-EURODAC, 
inkluż b'deskrizzjoni tal-għanijiet tar-
Regolament ta' Dublin u l-użu li jistgħu
jagħmlu l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
bid-dejta tiegħu jew tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li jiġi enfasizzat li l-Artikolu 29(1) jinkludi l-obbligu li l-awtoritajiet jinfurmaw lill-
persuna kkonċernata mid-dejta dwar l-użu li jista' jsir minn tali dejta min-naħa tal-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Emenda 54
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa xieraq li r-rendiment tal-
EURODAC jiġi kkontrollat u 
evalwat f’intervalli regolari . 

(37) Huwa xieraq li r-rendiment tal-
EURODAC jiġi kkontrollat u 
evalwat f’intervalli regolari, inkluż jekk l-
aċċess tal-infurzar tal-liġi wassalx għal 
stigmatizzazzjoni tal-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali skont il-
valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
konformità tal-proposta mal-Karta dwar 
id-Drittijiet Fundamentali.
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Emenda 55
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa meħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
infurmati dwar l-istatus ta’ proċeduri tal-
asil partikolari, bil-għan li tiġi ffaċilitata l-
applikazzjoni adegwata tar-Regolament 
(UE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji 
u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-
Istat Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-protezzjoni 
internazzjonali iddepożitata f’wieħed mill-
Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz 
jew persuna mingħajr Stat].

(39) [Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

Or. en

Emenda 56
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Dan ir-Regolament jirrispetta u 
għandu jiġi applikat f'konformità mad-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikolari, dan ir-
Regolament jirrispetta totalment id-dritt 
tal-individwu għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u d-dritt għall-asil tiegħu jew 
tagħha.

(40) Dan ir-Regolament jirrispetta u 
għandu jiġi applikat f'konformità mad-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'mod partikolari, dan ir-
Regolament għandu l-għan li jiżgura 
rispett sħiħ għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u d-dritt għall-asil u li 
jinkoraġġixxi l-applikazzjoni tal-Artikoli 8 
u 18 tal-Karta.
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Emenda 57
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-
Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-
Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-
Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex 
marbuta bih jew soġġetta għall-
applikazzjoni tiegħu. Fir-rigward tad-
Danimarka, dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura għat-tqabbil u t-
trasmissjoni tad-dejta għall-finijiet ta’ 
infurzar tal-liġi stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 
19-22, 33, 36, 39(3), 40(8) u 43,
jikkostitwixxi emenda għar-Regolament 
tal-EURODAC fis-sens tal-Ftehim bejn il-
Komunità Ewropea u r-Renju tad-
Danimarka fuq il-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddeterminat l-Istat responsabbli 
għall-eżami ta’ talba għall-asil iddepożitata 
fid-Danimarka jew f’xi Stat Membu ieħor 
tal-Unjoni Ewropea u “Eurodac” għat-
tqabbil tal-marki tas-swaba’ għall-
applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ 
Dublin. Konsegwentement, skont l-
Artikolu 3 tiegħu, id-Danimarka għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni dwar jekk 
hijiex se timplimenta l-kontenut ta’ dan ir-
Regolament u meta tagħmel dan, dan ir-
Regolamnt joħloq obbligi reċiproċi skont 
il-liġi internazzjonali bejn id-Danimarka u 
l-Unjoni Ewropea. Ladarba dan ir-
Regolament Riformulat jiġi adottat u 
suġġett għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati, id-

(41) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-
Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-
Danimarka, anness mat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-
Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex 
marbuta bih jew soġġetta għall-
applikazzjoni tiegħu. Fir-rigward tad-
Danimarka, dan ir-Regolament 
jikkostitwixxi emenda għar-Regolament 
tal-EURODAC fis-sens tal-Ftehim bejn il-
Komunità Ewropea u r-Renju tad-
Danimarka fuq il-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddeterminat l-Istat responsabbli 
għall-eżami ta’ talba għall-asil iddepożitata 
fid-Danimarka jew f’xi Stat Membu ieħor 
tal-Unjoni Ewropea u “Eurodac” għat-
tqabbil tal-marki tas-swaba’ għall-
applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ 
Dublin. Konsegwentement, skont l-
Artikolu 3 tiegħu, id-Danimarka għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni dwar jekk 
hijiex se timplimenta l-kontenut ta’ dan ir-
Regolament u meta tagħmel dan, dan ir-
Regolamnt joħloq obbligi reċiproċi skont 
il-liġi internazzjonali bejn id-Danimarka u 
l-Unjoni Ewropea. 
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Danimarka tiġi kkonsultata dwar jekk 
tixtieqx tidħol f’negozjati dwar ftehimiet 
kumplimentarji li jkopru wkoll il-
proċedura għat-tqabbil u t-trasmissjoni 
tad-dejta għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi 
stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 19-22, 33, 36, 
39(3), 40(8) u 43.

Or. en

Emenda 58
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Fir-rigward tar-Repubblika tal-Islanda 
u r-Renju tan-Norveġja, dan ir-
Regolament, bl-eċċezzjoni tal-proċedura 
għat-tqabbil u t-trasmissjoni tad-dejta 
għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi stabbiliti 
fl-Artikoli 5, 6, 19-22, 33, 36, 39(3), 40(8) 
u 43, jikkostitwixxi miżura ġdida relatata 
mal-EURODAC fis-sens tal-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-
Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-
kriterji u l-mekkaniżmi għall-istabbiliment 
tal-Istat responsabbli għall-eżami ta’ talba 
għall-ażilju ppreżentata fi Stat Membru jew 
fl-Islanda jew fin-Norveġja. 
Konsegwentement, suġġett għad-deċiżjoni 
tagħhom li jimplimentawh fis-sistema 
ġuridika interna tagħhom, dan ir-
Regolament jiġi applikat bejn ir-
Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-
Norveġja fir-relazzjonijiet reċiproċi 
tagħhom u fir-relazzjonijiet tagħhom mal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 
Ladarba dan ir-Regolament Riformulat 
jiġi adottat u suġġett għal 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għal 
Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ 
tan-negozjati, ir-Repubblika tal-Islanda u 
r-Renju tan-Norveġja jiġu kkonsultati 

(44) Fir-rigward tar-Repubblika tal-
Islanda u r-Renju tan-Norveġja, dan ir-
Regolament jikkostitwixxi miżura ġdida 
relatata mal-EURODAC fis-sens tal-
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-
Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi 
għall-istabbiliment tal-Istat responsabbli 
għall-eżami ta’ talba għall-ażilju 
ppreżentata fi Stat Membru jew fl-Islanda 
jew fin-Norveġja. Konsegwentement, 
suġġett għad-deċiżjoni tagħhom li 
jimplimentawh fis-sistema ġuridika interna 
tagħhom, dan ir-Regolament jiġi applikat 
bejn ir-Repubblika tal-Islanda u r-Renju 
tan-Norveġja fir-relazzjonijiet reċiproċi 
tagħhom u fir-relazzjonijiet tagħhom mal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.
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dwar jekk jixtiqux jidħlu f’negozjati dwar 
ftehimiet kumplimentarji li jkopru wkoll 
il-proċedura għat-tqabbil u t-trasmissjoni 
tad-dejta għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi 
stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 19-22, 33, 36, 
39(3), 40(8) u 43. 

Or. en

Emenda 59
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Fir-rigward tal-Konfederazzjoni 
Svizzera, dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura għat-tqabbil u t-
trasmissjoni tad-dejta għall-finijiet tal-
infurzar tal-liġi stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 
19-22, 33, 36, 39(3), 40(8) u 43,
jikkostitwixxi miżura ġdida relatata mal-
EURODAC fis-sens tal-Ftehim bejn il-
Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni 
Svizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi 
sabiex jiġi stabbilit liema jkun l-Istat 
responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-
asil magħmula fi Stat Membru jew fl-
Isvizzera. Konsegwentement, suġġetta 
għad-deċiżjoni tagħha biex timplimentah 
fis-sistema ġuridika interna tagħha, dan ir-
Regolment jiġi applikat bejn il-
Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea. Ladarba dan ir-
Regolament Riformulat jiġi adottat u 
suġġett għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati, il-
Konfederazzjoni Svizzera tiġi kkonsultata 
dwar jekk tixtieqx tidħol f’negozjati dwar 
ftehimiet kumplimentarji li jkopru wkoll 
il-proċedura għat-tqabbil u t-trasmissjoni 
tad-dejta għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi 
stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 19-22, 33, 36, 

(45) Fir-rigward tal-Konfederazzjoni 
Svizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi 
miżura ġdida relatata mal-EURODAC fis-
sens tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea 
u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-
kriterji u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit 
liema jkun l-Istat responsabbli għall-eżami 
ta’ talba għall-asil magħmula fi Stat 
Membru jew fl-Isvizzera. 
Konsegwentement, suġġetta għad-deċiżjoni 
tagħha biex timplimentah fis-sistema 
ġuridika interna tagħha, dan ir-Regolment
jiġi applikat bejn il-Konfederazzjoni 
Svizzera u l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.
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39(3), 40(8) u 43, suġġetti għal ftehim 
separat dwar l-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 60
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Fir-rigward tal-Prinċipat tal-
Liechtenstein, dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura għat-tqabbil u t-
trasmissjoni tad-dejta għall-finijiet tal-
infurzar tal-liġi stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 
19-22, 33, 36, 39(3), 40(8) u 43,
jikkostitwixxi miżura ġdida relatata mal-
EURODAC fis-sens tal-Protokoll bejn il-
Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni 
Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein 
għall-Ftehim bejn il-Komunita Ewropea u 
l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji 
u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat 
responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-
asil magħmula fi Stat Membru jew fl-
Isvizzera. Konsegwentement, suġġetta 
għad-deċiżjoni tagħha biex timplimentah 
fis-sistema ġuridika interna tagħha, dan ir-
Regolment jiġi applikat bejn il-Prinċipat 
tal-Liechtenstein, il-Konfederazzjoni 
Svizzera u l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea. Ladarba dan ir-Regolament 
Riformulat jiġi adottat u suġġett għal 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għal 
Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ 
tan-negozjati, il-Prinċipat tal-
Liechtenstein jiġi kkonsultat dwar jekk 
jixtieqx jidħol f’negozjati dwar ftehimiet 
kumplimentarji li jkopru wkoll il-
proċedura għat-tqabbil u t-trasmissjoni 

(46) Fir-rigward tal-Prinċipat tal-
Liechtenstein, dan ir-Regolament 
jikkostitwixxi miżura ġdida relatata mal-
EURODAC fis-sens tal-Protokoll bejn il-
Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni 
Svizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein 
għall-Ftehim bejn il-Komunita Ewropea u 
l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kriterji 
u l-mekkaniżmi sabiex jiġi stabbilit l-Istat 
responsabbli għall-eżami ta’ talba għall-
asil magħmula fi Stat Membru jew fl-
Isvizzera. Konsegwentement, suġġetta 
għad-deċiżjoni tagħha biex timplimentah 
fis-sistema ġuridika interna tagħha, dan ir-
Regolment jiġi applikat bejn il-Prinċipat 
tal-Liechtenstein, il-Konfederazzjoni 
Svizzera u l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea. 
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tad-dejta għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi 
stabbiliti fl-Artikoli 5, 6, 19-22, 33, 36, 
39(3), 40(8) u 43, suġġetti għal ftehim 
separat dwar l-applikazzjoni ta’ 
disposizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membri u l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) jistgħu 
jitolbu għal tqabbil tad-dejta dwar il-
marki tas-swaba' ma' dawk maħżuna fil-
bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar 
u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra. 

imħassar

(Din l-emenda tapplika tul it-test kollu; l-
adozzjoni tagħha timplika t-tħassir tad-
dispożizzjonijiet kollha b'rabta mal-aċċess 
għall-EURODAC għal finijiet ta' infurzar 
tal-liġi u l-aġġustamenti meħtieġa tul it-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess min-naħa tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għall-bażi tad-dejta tal-EURODAC 
m'għandux jingħata. Din l-emenda għandha taffettwa t-test kollu rispettivament.

Emenda 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membri u l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) jistgħu 
jitolbu għal tqabbil tad-dejta dwar il-
marki tas-swaba' ma' dawk maħżuna fil-
bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar 
u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra. 

imħassar

(Din l-emenda tapplika tul it-test kollu; l-
adozzjoni tagħha timplika t-tħassir tad-
dispożizzjonijiet kollha b'rabta mal-aċċess 
għall-EURODAC għal finijiet ta' infurzar 
tal-liġi u l-aġġustamenti meħtieġa tul it-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 63
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membri u l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) jistgħu 
jitolbu għal tqabbil tad-dejta dwar il-
marki tas-swaba' ma' dawk maħżuna fil-
bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar 
u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra. 

imħassar

(Din l-emenda tapplika tul it-test kollu; l-
adozzjoni tagħha timplika t-tħassir tad-
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dispożizzjonijiet kollha b'rabta mal-aċċess 
għall-EURODAC għal finijiet ta' infurzar 
tal-liġi u l-aġġustamenti meħtieġa tul it-test 
kollu.)

Or. en

Emenda 64
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “persuna li tingħata protezzjoni 
internazzjonali” tfisser ċittadin ta' pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat rikonoxxuti 
bħala intitolati għal protezzjoni 
internazzjonali kif imfisser fil-punt (a) tal-
Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/KE ;

(d) “persuna li tingħata protezzjoni 
internazzjonali” tfisser ċittadin ta' pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat rikonoxxuti 
bħala intitolati għal protezzjoni 
internazzjonali kif imfisser fil-punt (a) tal-
Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 
2011/95/UE;

Or. en

Emenda 65
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) “Europol” tfisser l-Uffiċċju Ewropew 
tal-Pulizija kif stabbilit mid-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI;

imħassar

Or. en

Emenda 66
Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) “reati terroristiċi” tfisser ir-reati skont 
il-liġi nazzjonali li jikkorrispondu jew 
huma ekwivalenti għar-reati msemmija fl-
Artikoli minn 1 sa 4 tad-Deċiżjoni Qafas 
2002/475/ĠAI; 

imħassar

Or. en

Emenda 67
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “reati kriminali serji” tfisser it-tipi ta' 
reati li jikkorrispondu jew huma 
ekwivalenti għal dawk imsemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas 
2002/584/ĠAI jekk huma punibbli 
b'sentenza ta' priġunerija jew ordni ta' 
detenzjoni għal perjodu massimu ta' mill-
inqas tliet snin skont il-liġi nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “dejta tal-marki tas-swaba’” tfisser il-
marki tas-swaba' kollha jew mill-inqas tas-
swaba' werrejja, u jekk dawn huma neqsin, 
il-marki tas-swaba' kollha l-oħra ta' 

(l) “dejta tal-marki tas-swaba’” tfisser il-
marki tas-swaba' kollha jew mill-inqas tas-
swaba' werrejja, u jekk dawn huma neqsin, 
il-marki tas-swaba' kollha l-oħra ta' 
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persuna, jew ta' latent; persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li mhemmx standards komuni Ewropej dwar il-verifika tal-atenti u peress li latenti 
faċilment tista' tirriżulta f'akkuża falsa fil-proċedura ta' verifika u li l-kriterji mhumiex 
profondi biżżejjed, il-latenti għandhom ikunu esklużi minn tqabbil tad-dejta mal-bażi tad-
dejta tal-EURODAC għal finijiet ta' infurzar tal-liġi.

Emenda 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “dejta tal-marki tas-swaba’” tfisser il-
marki tas-swaba' kollha jew mill-inqas tas-
swaba' werrejja, u jekk dawn huma neqsin, 
il-marki tas-swaba' kollha l-oħra ta' 
persuna, jew ta' latent;

(l) “dejta tal-marki tas-swaba’” tfisser il-
marki tas-swaba' kollha jew mill-inqas tas-
swaba' werrejja, u jekk dawn huma neqsin, 
il-marki tas-swaba' kollha l-oħra ta' 
persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marka tas-swaba' latenti tista' twassal għal għadd kbir ta' tqabbil possibbli peress li hija biss 
parzjali jew marka frammentarja. Dan iġorr miegħu riskju ogħla ta' involviment żbaljat ta' 
persuni innoċenti. Peress li qed nittrattaw grupp ta' persuni vulnerabbli, għandhom jintużaw 
biss marki tas-swaba' ċari.

Emenda 70
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-termini mfissra fl-Artikolu 2 tad-
Direttiva 95/46/KE għandu jkollhom l-
istess tifsira f’dan ir-Regolament sakemm 

2. It-termini definiti fl-Artikolu 2 tad-
Direttiva 95/46/KE għandhom ikollhom l-
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l-ipproċessar tad-dejta personali jseħħ 
mill-awtoritajiet maħtura tal-Istati Membi 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar 
u l-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u 
reati kriminali serji oħra .

istess tifsira f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 71
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-termini mfissra fl-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI għandu 
jkollhom l-istess tifsira f’dan ir-
Regolament sakemm l-ipproċessar tad-
dejta personali jseħħ mill-awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membi għall-finijiet 
tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra skont dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bażi tad-dejta kompjuterizzata ċentrali 
tal-marki tas-swaba’ (Sistema Ċentrali) 
magħmula minn 

(a) bażi tad-dejta kompjuterizzata ċentrali 
tal-marki tas-swaba’ (Sistema Ċentrali) 
magħmul minn

– Unità Ċentrali, – Unità Ċentrali,
– Sistema ta' Kontinwità tan-Negozju – Pjan ta' Kontinwità tan-Negozju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema kritika bħall-EURODAC għandha tkun koperta minn Pjan ta' Kontinwità tan-Negozju 
u mhux biss minn sistema teknika. Il-Pjan ta' Kontinwità tan-Negozju għandu jinkludi r-
riperkussjonijiet fuq il-protezzjoni tad-dejta, is-sikurezza u l-ispejjeż f'każ ta' ostakoli maġġuri 
jew diżastri.

Emenda 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar 
teknoloġija disponibbli għas-Sistema 
Ċentrali, soġġetta għal analiżi ta’ spiża-
benefiċċju, f’kull ħin.

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar tekniki
disponibbli u dawk l-iktar sikuri għas-
Sistema Ċentrali, soġġetta għal analiżi ta’ 
spiża-benefiċċju, f’kull ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' tekniki huwa usa'; jinkludi kemm it-teknoloġija użata kif ukoll il-mod li bih l-
installazzjoni tkun iddisinjata, mibnija u mħaddma;

Emenda 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar 
teknoloġija disponibbli għas-Sistema 

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar tekniki
disponibbli għas-Sistema Ċentrali, soġġetta 
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Ċentrali, soġġetta għal analiżi ta’ spiża-
benefiċċju, f’kull ħin.

għal analiżi ta’ spiża-benefiċċju, f’kull ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħjar tekniki disponibbli jinkludu kemm it-teknoloġija użata kif ukoll il-mod li bih l-
installazzjoni tkun iddisinjata, mibnija u mħaddma; It-terminu huwa meqjus bħala prinċipju 
ewlieni fir-reviżjoni tal-qafas tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar 
teknoloġija disponibbli għas-Sistema 
Ċentrali, soġġetta għal analiżi ta’ spiża-
benefiċċju, f’kull ħin.

1. L-Aġenzija tkun responsabbli mit-
tmexxija operattiva tal-EURODAC. L-
Aġenzija tiżgura, b’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, li tiġi użata l-aħjar tekniki
disponibbli għas-Sistema Ċentrali, soġġetta 
għal analiżi ta’ spiża-benefiċċju, f’kull ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħjar tekniki disponibbli jinkludu kemm it-teknoloġija użata kif ukoll il-mod li bih l-
installazzjoni tkun iddisinjata, mibnija u mħaddma; It-terminu huwa meqjus bħala prinċipju 
ewlieni fir-reviżjoni tal-qafas tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. It-tmexxija operattiva tal-EURODAC 
għandha tikkonsisti fil-kompiti kollha 

5. It-tmexxija operattiva tal-EURODAC 
għandha tikkonsisti fil-kompiti kollha 
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meħtieġa biex l-EURODAC tiffunzjona 24 
siegħa kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa 
skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari 
l-ħidma ta' manutenzjoni u l-iżviluppi 
tekniċi meħtieġa biex jiġi żgurat li s-
sistema tiffunzjona f'livell sodisfaċenti ta' 
kwalità operattiva, b'mod partikolari fir-
rigward taż-żmien meħtieġ għal 
interrogazzjoni tas-Sistema Ċentrali.

meħtieġa biex l-EURODAC tiffunzjona 24 
siegħa kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa 
skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari 
l-ħidma ta' manutenzjoni u l-iżviluppi 
tekniċi meħtieġa biex jiġi żgurat li s-
sistema tiffunzjona f'livell sodisfaċenti ta' 
kwalità operattiva, b'mod partikolari fir-
rigward taż-żmien meħtieġ għal 
interrogazzjoni tas-Sistema Ċentrali. Pjan 
ta' Kontinwità tan-Negozju għandu jkun 
żviluppat billi jitqiesu l-bżonnijiet ta' 
manutenzjoni u ostakoli mhux mistennija 
fis-sistema, inkluż l-impatt tal-miżuri ta' 
kontinwità tan-negozju fuq il-protezzjoni 
tad-dejta u s-sikurezza.

Or. en

Emenda 77
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Awtoritajiet maħtura għall-finijiet tal-

aċċess għall-infurzar tal-liġi
1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet li huma awtorizzati li jaċċedu 
għad-dejta tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament. L-awtoritajiet maħtura 
jkunu awtoritajiet tal-Istati Membri li 
huma responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.
2. Kull Stat Membru għandu jżomm 
elenku ta' awtoritajiet maħtura.
3. Fil-livell nazzjonali, kull Stat Membru 
għandu jżomm elenku tal-unitajiet 
operattivi fl-awtoritajiet maħtura li huma 
awtorizzati jitolbu tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC permezz tal-Punt tal-Aċċess 
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Nazzjonali.

Or. en

Emenda 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet li huma awtorizzati li jaċċedu 
għad-dejta tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament. L-awtoritajiet maħtura jkunu 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

1. Għal finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(2), 
l-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet li huma awtorizzati li jaċċedu 
għad-dejta tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament. L-awtoritajiet maħtura jkunu 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra. L-
awtoritajiet maħtura m'għandhomx 
jinkludu aġenziji jew unitajiet 
responsabbli mill-informazzjoni b'rabta 
mas-sikurezza nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-aċċess ikun limitat għal finijiet ta' infurzar tal-liġi, għandu jkun hemm 
riferiment għall-Artikolu 1(2). Peress li din hija miżura ta' infurzar tal-liġi, dawk l-entitajiet 
nazzjonali li jkunu responsabbli mill-informazzjoni u mhux mill-prosekuzzjoni tad-delitti 
għandhom ikunu esklużi bi qbil mal-Artikolu 72 TKE.

Emenda 79
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l- 1. Għal finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(2), 
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awtoritajiet li huma awtorizzati li jaċċedu 
għad-dejta tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament. L-awtoritajiet maħtura jkunu 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

l-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtoritajiet li huma awtorizzati li jaċċedu 
għad-dejta tal-EURODAC skont dan ir-
Regolament. L-awtoritajiet maħtura jkunu 
awtoritajiet tal-Istati Membri li huma 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra. 

Or. en

Emenda 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-livell nazzjonali, kull Stat Membru 
għandu jżomm elenku tal-unitajiet 
operattivi fl-awtoritajiet maħtura li huma 
awtorizzati jitolbu tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC permezz tal-Punt tal-Aċċess 
Nazzjonali.

3. Kull Stat Membru għandu jżomm elenku 
tal-unitajiet operattivi fl-awtoritajiet 
maħtura li huma awtorizzati jitolbu tqabbil 
mad-dejta tal-EURODAC permezz tal-Punt 
tal-Aċċess Nazzjonali.

Or. en

Emenda 81
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
L-awtoritajiet ta' verifika

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
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rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.
2. L-awtorità ta' verifika tiżgura li l-
kundizzjonijiet għat-talba għat-tqabbil tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-
EURODAC ikunu sodisfatti.
Hija biss l-awtorità ta' verifika li għandha 
tkun awtorizzata li tressaq talbiet għal 
tqabbil tal-marki tas-swaba' lill-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali li jikkomunika mas-
Sistema Ċentrali.

Or. en

Emenda 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità ġudizzjarja tal-Istat 
Membru responsabbli għall-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra u 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 83
Claude Moraes

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra u 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità tal-Istat Membru 
responsabbli għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar korp 
nazzjonali wieħed biex jaġixxi bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu. L-awtorità ta’ 
verifika tkun awtorità ġudizzjarja tal-Istat 
Membru responsabbli għall-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi u reati kriminali serji oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-awtorità kkonċernata hija l-awtorità ta' verifika, fid-deċiżjoni dwar l-aċċess għal 
dejta sensittiva ħafna, huwa xieraq li tinħatar awtorità ġudizzjarja bħala l-awtorità ta' 
verifika.

Emenda 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtorità ta' verifika għandha 
twettaq dmirijietha u l-kompiti tagħha 
b'mod indipendenti u la m'għandha tfittex 
u lanqas tirċievi struzzjonijiet fir-rigward 
tal-eżerċizzju tal-verifika.

Or. en

Emenda 86
Sarah Ludford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa biss persunal tal-awtorità ta' 
verifika li jingħata s-setgħat meħtieġa 
jista' jkun awtorizzat jaċċedi għall-
EURODAC bi qbil mal-Artikolu 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tinsab fid-Deċiżjoni VIS 2008/633/ĠAI u tikkostitwixxi żieda li tagħmel 
sens.

Emenda 87
Renate Weber, Sarah Ludford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità ta' verifika għandha 
twettaq dmirijietha u l-kompiti tagħha 
b'mod indipendenti u m'għandhiex 
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tirċievi struzzjonijiet fir-rigward tal-
eżerċizzju tal-verifika.

Or. en

Emenda 88
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
l-Europol

1. L-Europol għandu jaħtar unità 
speċjalizzata b'uffiċjali li huma 
debitament awtorizzati li jaġixxu bħala l-
awtorità ta' verifika tiegħu u bi ftehim 
ma’ kwalunkwe Stat Membru għandhom 
jaħtru l-Punt ta' Aċċess Nazzjonali ta' dak 
l-Istat Membru li għandu jikkomunika t-
talbiet tagħha għal tqabbil tal-marki tas-
swaba' mas-Sistema Ċentrali. 
2. L-Europol jaħtar unità operattiva li 
hija awtorizzata li titlob tqabbil mad-dejta 
tal-EURODAC permezz tal-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali maħtur tagħha

Or. en

Emenda 89
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Europol għandu jaħtar unità 
speċjalizzata b'uffiċjali li huma debitament 
awtorizzati li jaġixxu bħala l-awtorità ta' 
verifika tiegħu u bi ftehim ma’ kwalunkwe 

1. L-Europol għandu jaħtar unità 
speċjalizzata b'uffiċjali li huma debitament 
awtorizzati li jaġixxu bħala l-awtorità ta' 
verifika tiegħu, li la m'għandha tfittex u 
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Stat Membru għandhom jaħtru l-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali ta' dak l-Istat Membru li 
għandu jikkomunika t-talbiet tagħha għal 
tqabbil tal-marki tas-swaba' mas-Sistema 
Ċentrali.

lanqas tirċievi struzzjonijiet fir-rigward 
tal-eżerċizzju tal-verifika, u bi ftehim ma’ 
kwalunkwe Stat Membru għandhom jaħtru 
l-Punt ta' Aċċess Nazzjonali ta' dak l-Istat 
Membru li għandu jikkomunika t-talbiet 
tagħha għal tqabbil tal-marki tas-swaba' 
mas-Sistema Ċentrali.

Or. en

Emenda 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità ta' verifika għandha 
twettaq dmirijietha u l-kompiti tagħha 
b'mod indipendenti u m'għandhiex 
tirċievi struzzjonijiet fir-rigward tal-
eżerċizzju tal-verifika.

Or. en

Emenda 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) in-numru ta’ settijiet tad-dejta għall-
immarkar u t-tneħħija ta’ mmarkar skont 
l-Artikolu 18(1) u (2).

(f) in-numru ta’ settijiet tad-dejta għall-
imblukkar u t-tneħħija tal-imblukkar skont 
l-Artikolu 18(1) u (2).

Or. en

Emenda 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-aħħar ta' kull sena, id-dejta tal-
istatistika għandha tkun stabbilita fil-forma 
ta' kompilazzjoni tal-istatistiċi ta' 
kull xahar għal dik is-sena , li jinkludu 
indikazzjoni tan-numru ta' persuni li 
dwarhom ikunu ġew reġistrati suċċessi 
taħt il-punti (b), (ċ), u (d). L-istatistiċi jkun 
fihom analiżi dettaljata tad-dejta għal kull 
Stat Membru. 

2. Fl-aħħar ta' kull sena, id-data statistika 
għandha tkun stabbilita fil-forma ta' 
kompilazzjoni tal-istatistiċi ta' kull xahar
għal dik is-sena  inkluża indikazzjoni tan-
numru ta' persuni li dwarhom ikunu ġew 
reġistrati suċċessi taħt (b), (c) u (d). L-
istatistiċi jkun fihom analiżi dettaljata tad-
dejta għal kull Stat Membru. Ir-riżultati 
għandhom jsiru pubbliċi.

Or. en

Emenda 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
fejn mhux possibbli li jittieħdu l-marki tas-
swaba’ ta’ applikant minħabba miżuri li 
ttieħdu sabiex tiġi żgurata s-saħħa tal-
applikant jew il-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, l-Istati Membri għandhom jieħdu 
u jibagħtu l-marki tas-swaba’ tal-applikant 
mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard 
minn 48 siegħa wara li dawn ir-raġunijiet 
ma jibqgħux validi.

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
fejn mhux possibbli li jittieħdu l-marki tas-
swaba’ ta’ applikant minħabba miżuri li 
ttieħdu sabiex tiġi żgurata s-saħħa tal-
applikant jew il-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, l-Istati Membri għandhom jieħdu 
u jibagħtu l-marki tas-swaba’ tal-applikant 
mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard 
minn 48 siegħa wara li dawn ir-raġunijiet 
ma jibqgħux validi. L-Impossibilità 
temporanja jew permanenti li jiġu 
pprovduti l-marki tas-swaba' m'għandiex 
taffettwa b'mod negattiv is-sitwazzjoni 
legali ta' ċittadin ta' pajjiż terz jew ta' 
persuna mingħajr stat. B'mod partikolari, 
m'għandhiex tirrappreżenta raġuni 
suffiċjenti għal rifjut li jsir eżami jew għal 
ċaħda ta' applikazzjoni għall-asil.

Or. en
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Emenda 94
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Impossibilità temporanja jew 
permanenti li jiġu pprovduti l-marki tas-
swaba' m'għandiex taffettwa s-sitwazzjoni 
legali tal-individwu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandhiex tirrappreżenta raġuni 
suffiċjenti għal rifjut li jsir eżami jew għal 
ċaħda ta' applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
lill-Istati Membri ta’ oriġini kollha dwar it-
tħassir tad-dejta minħabba raġunijiet 
speċifikati f’paragrafu 1 minn Stat Membru 
ta’ oriġini ieħor li jkun ipproduċa suċċess 
b’dejta li jkunu ttrasmettew relatata mal-
persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) jew l-
Artikolu 14(1).

2. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
mill-iktar fis u sa mhux iktar tard minn 
72 siegħa wara lill-Istati Membri ta’ 
oriġini kollha dwar it-tħassir tad-dejta 
minħabba raġunijiet speċifikati 
f’paragrafu 1 minn Stat Membru ta’ oriġini 
ieħor li jkun ipproduċa suċċess b’dejta li 
jkunu ttrasmettew relatata mal-persuni 
msemmija fl-Artikolu 9(1) jew l-
Artikolu 14(1).

Or. en

Emenda 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jieħu fil-pront 
il-marki tas-swaba’ tas-swaba’ kollha ta' 
kull ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat li jkollhom tal-inqas 14-il 
sena li jinqabdu mill-awtoritajiet ta' 
kontroll kompetenti b'konnessjoni mal-
qsim irregolari bl-art, bil-baħar jew bl-ajru 
tal-fruntiera ta' dak l-Istat Membru wara li 
jkunu ġew minn pajjiż terz u li ma 
jintbagħtux lura fih jew li baqgħu 
fiżikament fit-territorju tal-Istati Membri 
u li ma nżammewx f’kustodja, reklużjoni 
jew detenzjoni waqt il-perjodu sħiħ bejn 
il-qbid u t-tneħħija fuq il-bażi tad-
deċiżjoni sabiex jittieħdu lura .

1. Kull Stat Membru għandu jieħu fil-pront 
il-marki tas-swaba’ tas-swaba’ kollha ta' 
kull ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat li jkollhom tal-inqas 14-il 
sena li jinqabdu mill-awtoritajiet ta' 
kontroll kompetenti b'konnessjoni mal-
qsim irregolari bl-art, bil-baħar jew bl-ajru 
tal-fruntiera ta' dak l-Istat Membru wara li 
jkunu ġew minn pajjiż terz u li ma 
jintbagħtux lura fih.

Or. en

Emenda 97
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jieħu fil-pront 
il-marki tas-swaba’ tas-swaba’ kollha ta' 
kull ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat li jkollhom tal-inqas 14-il 
sena li jinqabdu mill-awtoritajiet ta' 
kontroll kompetenti b'konnessjoni mal-
qsim irregolari bl-art, bil-baħar jew bl-ajru 
tal-fruntiera ta' dak l-Istat Membru wara li 
jkunu ġew minn pajjiż terz u li ma 
jintbagħtux lura fih jew li baqgħu 
fiżikament fit-territorju tal-Istati Membri 
u li ma nżammewx f’kustodja, reklużjoni 
jew detenzjoni waqt il-perjodu sħiħ bejn 
il-qbid u t-tneħħija fuq il-bażi tad-

1. Kull Stat Membru għandu, fir-rispett 
sħiħ tas-salvagwardji stabbiliti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, fil-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tl-Bniedem u fil-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Jeddijiet 
tat-Tfal, jieħu fil-pront il-marki tas-swaba’ 
tas-swaba’ kollha ta' kull ċittadin ta’ pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat li jkollhom 
tal-inqas 14-il sena li jinqabdu mill-
awtoritajiet ta' kontroll kompetenti 
b'konnessjoni mal-qsim irregolari bl-art, 
bil-baħar jew bl-ajru tal-fruntiera ta' dak l-
Istat Membru wara li jkunu ġew minn 
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deċiżjoni sabiex jittieħdu lura . pajjiż terz u li ma jintbagħtux lura fih. 

Or. en

Emenda 98
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru interessat għandu
jittrasmetti mill-aktar fis possibbli u mhux 
aktar tard minn 72 siegħa mid-data ta’
meta tinqabad lis-Sistema Ċentrali id-dejta
li ġejja f'dak li għandu x'jaqsam ma'
kull ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat , kif imfisser fil-
paragrafu 1, li ma jkunux mibgħuta lura:

2. L-Istat Membru kkonċernat għandu
jittrażmetti, mhux aktar tard minn 24 
siegħa wara t-teħid tal-marki tas-swaba’
ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz jew ta’ persuna 
bla stat, kif imsemmi fil-paragrafu 1, mid-
data li jinqabad, lis-Sistema Ċentrali d-
data li ġejja f'dak li għandu x'jaqsam ma'
dik il-persuna:

Or. en

Emenda 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, 
fir-rigward ta' persuni maqbuda kif 
deskritt fil-paragrafu 1 li jibqgħu 
fiżikament fit-territorju tal-Istati Membri 
iżda li jibqgħu f'kustodja, reklużi jew 
detenuti hekk kif jinqabdu għal perjodu li 
jeċċedi it-72 siegħa, it-trasmissjoni tad-
dejta speċifikata fil-paragrafu 2 relatata 
ma’ dawk il-persuni għandha sseħħ qabel 
ma jinħelsu mill-kustodja, mir-reklużjoni 
jew mid-detenzjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 100
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, 
fir-rigward ta' persuni maqbuda kif 
deskritt fil-paragrafu 1 li jibqgħu 
fiżikament fit-territorju tal-Istati Membri 
iżda li jibqgħu f'kustodja, reklużi jew 
detenuti hekk kif jinqabdu għal perjodu li 
jeċċedi it-72 siegħa, it-trasmissjoni tad-
dejta speċifikata fil-paragrafu 2 relatata 
ma’ dawk il-persuni għandha sseħħ qabel 
ma jinħelsu mill-kustodja, mir-reklużjoni 
jew mid-detenzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Non-konformità mal-limitu tal-ħin ta’ 
72 siegħa msemmija fil-paragrafu 2 ma 
teħlisx lill-Istati Membri mill-obbligu li 
jieħdu u jitrasmettu l-marki tas-swaba’ 
lis-Sistema Ċentrali. Fejn il-kundizzjoni 
tat-truf tas-swaba’ ma tippermettix li 
jittieħdu marki tas-swaba’ ta’ kwalità li 
tassigura tqabbil xieraq skont l-
Artikolu 25, l-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jerġa’ jieħu l-marki tas-swaba’ tal-
applikant u jibgħathom mill-ġdid mill-aktar 
fis possibbli u mhux aktar tard minn 
48 siegħa wara li jkunu ttieħdu b’suċċess.

4. Fejn il-kundizzjoni tat-truf tas-swaba’ 
ma tippermettix li jittieħdu marki tas-
swaba’ ta’ kwalità li tassigura tqabbil 
xieraq skont l-Artikolu 25, l-Istat Membru 
ta’ oriġini għandu jerġa’ jieħu l-marki tas-
swaba’ tal-applikant u jibgħathom mill-
ġdid mill-aktar fis possibbli u mhux aktar 
tard minn 48 siegħa wara li jkunu ttieħdu 
b’suċċess.
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Or. en

Emenda 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
fejn mhux possibbli li jittieħdu l-marki tas-
swaba’ ta’ tali persuna minħabba miżuri li 
ttieħdu sabiex tiġi żgurata s-saħħa tal-
persuna jew il-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jieħu u jibgħat il-marki tas-swaba’ 
tal-persuna skont il-limitu ta’ żmien 
stabbilit fil-paragrafu 2, ladarba dawn ir-
raġunijiet ma jibqgħux validi.

5. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
fejn mhux possibbli li jittieħdu l-marki tas-
swaba’ ta’ tali persuna minħabba miżuri li 
ttieħdu sabiex tiġi żgurata s-saħħa tal-
persuna jew il-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jieħu u jibgħat il-marki tas-swaba’ 
tal-persuna skont il-limitu ta’ żmien 
stabbilit fil-paragrafu 2, ladarba dawn ir-
raġunijiet ma jibqgħux validi. L-
Impossibilità temporanja jew permanenti 
li jiġu pprovduti l-marki tas-swaba' 
m'għandiex taffettwa b'mod negattiv is-
sitwazzjoni legali ta' ċittadin ta' pajjiż terz 
jew ta' persuna mingħajr stat.

Or. en

Emenda 103
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Impossibilità temporanja jew 
permanenti li jiġu pprovduti l-marki tas-
swaba' m'għandiex taffettwa s-sitwazzjoni 
legali tal-individwu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandhiex tirrappreżenta raġuni 
suffiċjenti għal rifjut li jsir eżami jew għal 
ċaħda ta' applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali.
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Emenda 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
lill-Istati Membri ta’ oriġini kollha dwar it-
tħassir tad-dejta minħabba raġunijiet 
speċifikati fil-punt (a) jew (b) tal-
paragrafu 2 jew minn Stat Membru ta’ 
oriġini ieħor li jkun ipproduċa suċċess 
b’dejta li jkunu trasmettew relatata mal-
persuni msemmija fl-Artikolu 14(1).

3. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
mill-iktar fis u sa mhux iktar tard minn
72 siegħa wara lill-Istati Membri ta’ 
oriġini kollha dwar it-tħassir tad-dejta 
minħabba raġunijiet speċifikati fil-punt (a) 
jew (b) tal-paragrafu 2 jew minn Stat 
Membru ta’ oriġini ieħor li jkun ipproduċa 
suċċess b’dejta li jkunu trasmettew relatata 
mal-persuni msemmija fl-Artikolu 14(1). 

Or. en

Emenda 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
lill-Istati Membri ta’ oriġini kollha dwar it-
tħassir tad-dejta minħabba raġunijiet 
speċifikati fil-punt (c) tal-paragrafu 2 minn 
Stat Membru ta’ oriġini ieħor li jkun 
ipproduċa suċċess b’dejta li jkunu 
trasmettew relatata mal-persuni msemmija 
fl-Artikolu 9(1) jew l-Artikolu 14(1). 

4. Is-Sistema Ċentrali għandha tinforma 
mill-iktar fis u sa mhux iktar tard minn 
72 siegħa wara lill-Istati Membri ta’ 
oriġini kollha dwar it-tħassir tad-dejta 
minħabba raġunijiet speċifikati fil-punt (c) 
tal-paragrafu 2 minn Stat Membru ta’ 
oriġini ieħor li jkun ipproduċa suċċess 
b’dejta li jkunu trasmettew relatata mal-
persuni msemmija fl-Artikolu 9(1) jew l-
Artikolu 14(1). 

Or. en
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Emenda 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ladarba r-riżultati tat-tqabbil jkunu 
ġew trasmessi lill-Istat Membru ta' 
oriġini, is-Sistema Ċentrali għandha fil-
pront:
(a) tħassar kull informazzjoni dwar marki 
tas-swaba u informazzjoni oħra trasmessa 
lilha skont il-paragrafu 1; kif ukoll
(b) teqred il-mezzi użati mill-Istat Membru 
ta' oriġini sabiex ittrasmetta l-
informazzjoni lis-Sistema Ċentrali, 
sakemm l-Istat Membru ta' oriġini ma 
jkunx talab li jintbagħtu lura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'Ġunju 2012, l-ispetturi tal-EDPS innutaw li s-sistema ta' arkivjar tal-EURODAC kienet 
taħżen dejta sħiħa b'rabta mal-marki tas-swaba', inkluż rikjesti tal-kategorija 3, u dan imur 
kontra l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 11(5) tar-regolament attwali tal-EURODAC. Il-
Kummissjoni qed tfittex li tħassar din id-dispożizzjoni, iżda għall-kuntrarju ta' dan, din 
għandha tissaħħaħ meta jitqiesu l-implikazzjonijiet tal-aċċess tal-infurzar tal-liġi għall-
Eurodac u l-bżonn ta' proporzjonalità.

Emenda 107
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ladarba r-riżultati tat-tqabbil jkunu 
ġew trasmessi lill-Istat Membru ta' 
oriġini, is-Sistema Ċentrali għandha fil-
pront:
(a) tħassar kull informazzjoni dwar marki 
tas-swaba u informazzjoni oħra trasmessa 
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lilha skont il-paragrafu 1; kif ukoll
(b) teqred il-mezzi użati mill-Istat Membru 
ta' oriġini sabiex ittrasmetta l-
informazzjoni lis-Sistema Ċentrali, 
sakemm l-Istat Membru ta' oriġini ma 
jkunx talab li jintbagħtu lura.
L-Impossibilità temporanja jew 
permanenti li jiġu pprovduti l-marki tas-
swaba' m'għandiex taffettwa s-sitwazzjoni 
legali tal-individwu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandhiex tirrappreżenta raġuni 
suffiċjenti għal rifjut li jsir eżami jew għal 
ċaħda ta' applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ladarba r-riżultati tat-tqabbil jkunu 
ġew trasmessi lill-Istat Membru ta' 
oriġini, is-Sistema Ċentrali għandha fil-
pront:
(a) tħassar kull informazzjoni dwar marki 
tas-swaba u informazzjoni oħra trasmessa 
lilha skont il-paragrafu 1; kif ukoll
(b) teqred il-mezzi użati mill-Istat Membru 
ta' oriġini sabiex ittrasmetta l-
informazzjoni lill-Unità Ċentrali, sakemm 
l-Istat Membru ta' oriġini ma jkunx talab 
li jintbagħtu lura.

Or. en

Emenda 109
Sarah Ludford
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ladarba r-riżultati tat-tqabbil jkunu 
ġew trasmessi lill-Istat Membru ta' 
oriġini, l-Unità Ċentrali għandha fil-
pront:
(a) tħassar kull informazzjoni dwar marki 
tas-swaba u informazzjoni oħra trasmessa 
lilha skont il-paragrafu 1; kif ukoll
(b) teqred il-mezzi użati mill-Istat Membru 
ta' oriġini sabiex ittrasmetta l-
informazzjoni lis-Sistema Ċentrali, 
sakemm l-Istat Membru ta' oriġini ma 
jkunx talab li jintbagħtu lura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'Ġunju 2012, l-ispetturi tal-EDPS innutaw li s-sistema ta' arkivjar tal-EURODAC kienet 
taħżen dejta sħiħa b'rabta mal-marki tas-swaba', inkluż rikjesti tal-kategorija 3, u dan imur 
kontra l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 11(5) tar-regolament attwali tal-EURODAC. Il-
Kummissjoni qed tfittex li tħassar din id-dispożizzjoni, iżda għall-kuntrarju ta' dan, din 
għandha tissaħħaħ meta jitqiesu l-implikazzjonijiet tal-aċċess tal-infurzar tal-liġi għall-
Eurodac u l-bżonn ta' proporzjonalità.

Emenda 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
Immarkar tad-dejta Imblukkar ta' dejta

1. L-Istat Membru ta’ oriġini li jkun ta 
protezzjoni internazzjonali lil applikant 
għal protezzjoni internazzjonali li d-dejta 
dwaru kienet irreġistrata qabel skont l-
Artikolu 11 fis-Sistema Ċentrali għandu 
jimmarka d-dejta rilevanti f’konformità 

1. Dejta b'rabta ma' applikant għal 
protezzjoni internazzjonali li tkun ġiet 
reġistrata skont l-Artikolu 11 għandha tiġi 
imblukkata fil-bażi tad-dejta ċentrali jekk 
dik il-persuna tingħata protezzjoni 
internazzjonali fi Stat Membru. Dak l-
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mar-rekwiżiti għall-komunikazzjoni 
elettronika mas-Sistema Ċentrali 
stabbilita mill-Aġenzija. Din il-marka 
għandha tiġi maħżuna fis-Sistema 
Ċentrali skont l-Artikolu 12 għall-finijiet 
tat-trasmissjoni skont l-Artikolu 9(5). 

imblukkar għandu jsir mis-Sistema
Ċentrali fuq l-istruzzjonijiet ta' l-Istat 
Membru ta' oriġini.

2. L-Istat Membru ta' oriġini għandu 
jneħħi l-marka minn fuq dejta li 
tirrigwarda ċittadin ta' pajjiż terz jew 
persuna mingħajr Stat li d-dejta dwarhom 
kienet ġiet immarkata qabel skont il-
paragrafu 1 jekk l-istatus ta' dawn il-
persuni jkun ġie rrevokat jew mitmum jew 
jekk it-tiġdid tal-istatus tagħhom jiġi 
miċħud skont l-Artikolu 14 jew 19 tad-
Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE. 

2. Sejbiet li jikkonċernaw persuni li jkunu 
ngħataw protezzjoni internazzjonali fi Stat 
Membru m'għandhomx jiġu trażmessi. Is-
Sistema Ċentrali għandha tirritorna 
riżultat negattiv lill-Istat Membru li jkun 
għamel it-talba.

Or. en

Emenda 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
Immarkar tad-dejta Imblukkar ta' dejta

1. L-Istat Membru ta’ oriġini li jkun ta 
protezzjoni internazzjonali lil applikant 
għal protezzjoni internazzjonali li d-dejta 
dwaru kienet irreġistrata qabel skont l-
Artikolu 11 fis-Sistema Ċentrali għandu 
jimmarka d-dejta rilevanti f’konformità 
mar-rekwiżiti għall-komunikazzjoni 
elettronika mas-Sistema Ċentrali 
stabbilita mill-Aġenzija. Din il-marka 
għandha tiġi maħżuna fis-Sistema 
Ċentrali skont l-Artikolu 12 għall-finijiet 
tat-trasmissjoni skont l-Artikolu 9(5). 

1. Dejta b'rabta ma' applikant għal 
protezzjoni internazzjonali li tkun ġiet 
reġistrata skont l-Artikolu 11 għandha tiġi 
imblukkata fil-bażi tad-dejta ċentrali jekk 
dik il-persuna tingħata protezzjoni 
internazzjonali fi Stat Membru. Dak l-
imblukkar għandu jsir mis-Sistema 
Ċentrali fuq l-istruzzjonijiet ta' l-Istat 
Membru ta' oriġini.

2. L-Istat Membru ta' oriġini għandu 
jneħħi l-marka minn fuq dejta li 
tirrigwarda ċittadin ta' pajjiż terz jew 

2. Sejbiet li jikkonċernaw persuni li jkunu 
ngħataw protezzjoni internazzjonali fi Stat 
Membru m'għandhomx jiġu trażmessi. Is-
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persuna mingħajr Stat li d-dejta dwarhom 
kienet ġiet immarkata qabel skont il-
paragrafu 1 jekk l-istatus ta' dawn il-
persuni jkun ġie rrevokat jew mitmum jew 
jekk it-tiġdid tal-istatus tagħhom jiġi 
miċħud skont l-Artikolu 14 jew 19 tad-
Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE. 

Sistema Ċentrali għandha tirritorna 
riżultat negattiv lill-Istat Membru li jkun 
għamel it-talba.

Or. en

Emenda 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18

Immarkar tad-dejta Imblukkar ta' dejta

1. L-Istat Membru ta’ oriġini li jkun ta 
protezzjoni internazzjonali lil applikant 
għal protezzjoni internazzjonali li d-dejta 
dwaru kienet irreġistrata qabel skont l-
Artikolu 11 fis-Sistema Ċentrali għandu 
jimmarka d-dejta rilevanti f’konformità 
mar-rekwiżiti għall-komunikazzjoni 
elettronika mas-Sistema Ċentrali 
stabbilita mill-Aġenzija. Din il-marka 
għandha tiġi maħżuna fis-Sistema 
Ċentrali skont l-Artikolu 12 għall-finijiet 
tat-trasmissjoni skont l-Artikolu 9(5). 

1. Dejta b'rabta ma' applikant għal 
protezzjoni internazzjonali li tkun ġiet 
reġistrata skont l-Artikolu 11 għandha tiġi 
imblukkata fil-bażi tad-dejta ċentrali jekk 
dik il-persuna tingħata protezzjoni 
internazzjonali fi Stat Membru. Dak l-
imblukkar għandu jsir mis-Sistema 
Ċentrali fuq l-istruzzjonijiet ta' l-Istat 
Membru ta' oriġini.

2. L-Istat Membru ta' oriġini għandu 
jneħħi l-marka minn fuq dejta li 
tirrigwarda ċittadin ta' pajjiż terz jew 
persuna mingħajr Stat li d-dejta dwarhom 
kienet ġiet immarkata qabel skont il-
paragrafu 1 jekk l-istatus ta' dawn il-
persuni jkun ġie rrevokat jew mitmum jew 
jekk it-tiġdid tal-istatus tagħhom jiġi 
miċħud skont l-Artikolu 14 jew 19 tad-
Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE. 

2. Sejbiet li jikkonċernaw persuni li jkunu 
ngħataw protezzjoni internazzjonali fi Stat 
Membru m'għandhomx jiġu trażmessi. Is-
Sistema Ċentrali għandha tirritorna 
riżultat negattiv lill-Istat Membru li jkun 
għamel it-talba.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta ta' persuni li jingħataw protezzjoni internazzjonali m'għandhiex tiġi mmarkata peress li 
dan ikun ifisser li dik id-dejta tista' tiġi trażmessa lill-Istat Membru, anke jekk l-applikant ikun 
ingħata protezzjoni internazzjonali.

Emenda 113
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Proċedura għall-paragun tad-dejta tal-

marki tas-swaba' mad-dejta tal-
EURODAC

1. L-awtoritajiet maħtura msemmija 
fl-Artikolu 5(1) u l-Europol jistgħu 
jippreżentaw talba elettronika motivata 
lill-awtorità ta' verifika għat-trasmissjoni 
għat-tqabbil tad-dejta dwar marki tas-
swaba' lis-Sistema Ċentrali tal-
EURODAC permezz tal-Punt ta' Aċċess 
Nazzjonali. Wara li tirċievi talba bħal din, 
l-awtorità ta' verifika għandha tivverifika 
jekk il-kundizzjonijiet għat-talba għal 
tqabbil imsemmi fl-Artikolu 20 jew fl-
Artikol 21, kif xieraq, ikunux sodisfatti.
2. Meta l-kundizzjonijiet kollha għat-talba 
għal tqabbil jkunu sodisfatti, l-awtorità ta' 
verifika għandha tittrasmetti t-talba għal 
tqabbil lill-Punt ta' Aċċess Nazzjonali li 
jipproċessaha għas-Sistema Ċentrali tal-
EURODAC għall-finijiet ta' tqabbil mad-
dejta kollha tal-EURODAC.
3. F'każijiet eċċezzjonali ta' urġenza, l-
awtorità ta' verifika tista' ttitrasmetti d-
dejta dwar il-marki tas-swaba' lill-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali għal tqabbil 
immedjatament kif tirċievi t-talba mill-
awtorità maħtura u tivverifika ex-post 
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jekk il-kundizzjonijiet kollha tal-
Artikolu 20 jew tal-Artikolu 21 jkunux 
sodisfatti, inkluż jekk każ eċċezzjonali ta' 
urġenza kienx attwalment jeżisti. Il-
verifika ex-post għandha ssir mingħajr 
dewmien żejjed wara l-ipproċessar tat-
talba.
4. Meta l-verifika ex post tiddetermina li l-
aċċess ma kienx ġustifikat, l-
informazzjoni kkomunikata mill-
EURODAC għandha tinqered mill-
awtoritajiet kollha li jkunu aċċeddew 
għaliha u dawn għandhom jinfurmaw lill-
awtorità ta’ verifika b'din il-qerda.

Or. en

Emenda 114
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-Europol jistgħu 
jippreżentaw talba elettronika motivata lill-
awtorità ta' verifika għat-trasmissjoni għat-
tqabbil tad-dejta dwar marki tas-swaba' lis-
Sistema Ċentrali tal-EURODAC permezz 
tal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali. Wara li 
tirċievi talba bħal din, l-awtorità ta' verifika 
għandha tivverifika jekk il-kundizzjonijiet 
għat-talba għal tqabbil imsemmi fl-
Artikolu 20 jew fl-Artikol 21, kif xieraq, 
ikunux sodisfatti.

1. L-awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-Europol jistgħu 
jippreżentaw talba elettronika motivata kif 
previst mill-Artikolu 20(1) lill-awtorità ta' 
verifika għat-trasmissjoni għat-tqabbil tad-
dejta dwar marki tas-swaba' lis-Sistema 
Ċentrali tal-EURODAC permezz tal-Punt 
ta' Aċċess Nazzjonali. Wara li tirċievi talba 
bħal din, l-awtorità ta' verifika għandha 
tivverifika jekk il-kundizzjonijiet għat-
talba għal tqabbil imsemmi fl-Artikolu 20 
jew fl-Artikol 21, kif xieraq, ikunux 
sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li t-talba motivata għandha tiġġustifika t-talba skont il-kriterji kollha 
stipulati fl-Artikolu 20. 



PE500.400v01-00 62/101 AM\917925MT.doc

MT

Emenda 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-Europol jistgħu 
jippreżentaw talba elettronika motivata lill-
awtorità ta' verifika għat-trasmissjoni għat-
tqabbil tad-dejta dwar marki tas-swaba' lis-
Sistema Ċentrali tal-EURODAC permezz 
tal-Punt ta' Aċċess Nazzjonali. Wara li 
tirċievi talba bħal din, l-awtorità ta' verifika 
għandha tivverifika jekk il-kundizzjonijiet 
għat-talba għal tqabbil imsemmi fl-
Artikolu 20 jew fl-Artikol 21, kif xieraq, 
ikunux sodisfatti.

1. L-awtoritajiet maħtura msemmija fl-
Artikolu 5(1) u l-Europol jistgħu 
jippreżentaw talba elettronika motivata kif 
previst mill-Artikolu 20(1) lill-awtorità ta' 
verifika għat-trasmissjoni għat-tqabbil tad-
dejta dwar marki tas-swaba' lis-Sistema 
Ċentrali tal-EURODAC permezz tal-Punt 
ta' Aċċess Nazzjonali. Wara li tirċievi talba 
bħal din, l-awtorità ta' verifika għandha 
tivverifika jekk il-kundizzjonijiet għat-
talba għal tqabbil imsemmi fl-Artikolu 20 
jew fl-Artikol 21, kif xieraq, ikunux 
sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li t-talba motivata għandha tiġġustifika t-talba skont il-kriterji kollha 
stipulati fl-Artikolu 20. Jekk dan ma jsirx, ma jkunx ċar x'għandha tinkludi t-talba motivata.

Emenda 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'każijiet eċċezzjonali ta' urġenza, l-
awtorità ta' verifika tista' ttitrasmetti d-
dejta dwar il-marki tas-swaba' lill-Punt ta' 
Aċċess Nazzjonali għal tqabbil 
immedjatament kif tirċievi t-talba mill-
awtorità maħtura u tivverifika ex-post jekk 
il-kundizzjonijiet kollha tal-Artikolu 20 

3. F'każijiet eċċezzjonali ta' urġenza tal-
bżonn li jiġi pprevenut riskju imminenti 
assoċjat ma' delitti kriminali jew 
terroristiċi serji, l-awtorità tal-verifika 
tista' ttitrażmetti d-dejta tal-marki tas-
swaba' lill-Punt ta' Aċċess Nazzjonali għal 
paragun immedjatament kif tirċievi t-talba 
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jew tal-Artikolu 21 jkunux sodisfatti, 
inkluż jekk każ eċċezzjonali ta' urġenza 
kienx attwalment jeżisti. Il-verifika ex-post 
għandha ssir mingħajr dewmien żejjed 
wara l-ipproċessar tat-talba.

mill-awtorità maħtura u tivverifika wara 
jekk il-kundizzjonijiet kollha tal-Artikolu 
20 jew Artikolu 21 humiex sodisfatti, 
inkluż jekk każ eċċezzjonali ta' urġenza 
kienx jeżisti. Il-verifika ex-post għandha 
ssir mingħajr dewmien żejjed wara l-
ipproċessar tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għall-ġustifikazzjoni tal-evitar ta' skrutinju bil-quddiem għandu jiġi ristrett.

Emenda 117
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
mudell indikattiv u mhux vinkolanti tal-
formula tat-talbiet tal-EURODAC li 
għandha tintuża skont l-Artikolu 19, u li 
tirrifletti b'mod korrett il-kriterji stabbiliti 
fl-Artikolu 20(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu internament kif għandha l-
awtorità li tagħmel it-talba tinteraġixxi mal-awtorità ta' verifika. Iżda peress li l-awtorità ta' 
verifika hija mitluba tivvaluta l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 20(1) fil-forma ta' 'talba 
elettronika motivata', jista' jkun ta' għajnuna li jkun hemm xi tip ta' gwida fil-livell tal-UE 
dwar kif għandha tkun din il-formola.

Emenda 118
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Kundizzjonijiet tal-aċċess għad-dejta tal-

EURODAC mill-awtoritajiet maħtura

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu 
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba' u tal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' ta' 
Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 
2008/615/ĠAI ma jkollhomx eżitu pożittiv 
u meta:

(a) t-tqabbil ikun meħtieġ għall-finijiet 
tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħra.
(b) it-tqabbil ikun meħtieġ f'każ speċifiku; 
tqabbil sistematiku ma jitwettaqx; kif 
ukoll
(c) jkun hemm raġunijiet raġonevoli biex 
wieħed jikkunsidra li tqabbil bħal dan 
mad-dejta tal-EURODAC ikun se 
jikkontribwixxi sostanzjalment għall-
prevenzjoni, ir-rintraċċar jew l-
investigazzjoni ta' kwalunkwe reati 
kriminali inkwistjoni.
2. It-talbiet għal tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC għandha tkun limitata għal 
tiftix bid-dejta tal-marki tas-swaba'.

Or. en

Emenda 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
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Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu 
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba' u tal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' ta' 
Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 
2008/615/ĠAI ma jkollhomx eżitu pożittiv 
u meta:

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu 
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba', tas-Sistema ta' 
Informazzjoni dwar il-Viża u tal-Bażijiet 
tad-Dejta Awtomatizzati tal-Marki tas-
Swaba' ta' mill-inqas terz tal-Istati Membri 
oħra skont id-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI ma 
jkollhomx eżitu pożittiv u meta jkun 
ssodisfati l-kundizzjonijiet kumulattivi 
kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni bil-quddiem tas-Sistema Internazzjonali tal-Viża għandha tkun prerekwiżit 
għall-verifika tal-Eurodac peress li tinkludi set usa' ta' marki tas-swaba' ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi. Għandu jkun ċar li l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 20(1) huma kumulattivi.

Emenda 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu 
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba' u tal-Bażijiet tad-
Dejta Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' 
ta' Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 
2008/615/ĠAI ma jkollhomx eżitu pożittiv 
u meta:

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu 
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba', tal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' ta' 
mill-inqas terz tal-Istati Membri oħra 
skont id-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI u tas-
Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża ma 
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jkollhomx eżitu pożittiv u meta:

Or. en

Emenda 121
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jitolbu
għat-tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba' 
ma' dawk maħżuna fil-bażi tad-dejta 
ċentrali tal-EURODAC fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-setgħat tagħhom biss jekk 
it-tqabbil tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali 
tal-marki tas-swaba' u tal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' ta' 
Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 
2008/615/ĠAI ma jkollhomx eżitu pożittiv 
u meta:

1. L-awtoritajiet maħtura jistgħu jressqu 
talba elettronika motivata għat-tqabbil tad-
dejta tal-marki tas-swaba' ma' dawk 
maħżuna fil-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC fil-kamp ta' applikazzjoni tas-
setgħat tagħhom biss jekk it-tqabbil tal-
bażijiet tad-dejta nazzjonali tal-marki tas-
swaba' u tal-Bażijiet tad-Dejta 
Awtomatizzati tal-Marki tas-Swaba' ta' 
Stati Membri oħra skont id-Deċiżjoni 
2008/615/ĠAI ma jkollhomx eżitu pożittiv 
u meta:

Or. en

Emenda 122
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) hemm suspett sostanzjat li min wettaq 
id-delitt terroristiku jew delitt kriminali 
serju ieħor applika għal protezzjoni 
internazzjonali;

Or. en
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Emenda 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jkun hemm raġunijiet raġonevoli biex 
wieħed jikkunsidra li tqabbil bħal dan mad-
dejta tal-EURODAC ikun se 
jikkontribwixxi sostanzjalment għall-
prevenzjoni, ir-rintraċċar jew l-
investigazzjoni ta' kwalunkwe reati 
kriminali inkwistjoni.

(c) jkun hemm tħassib għas-sigurtà 
pubblika li jkun ta' importanza suprema li 
permezz tiegħu ssir proporzjonali l-
verifika ta' bażi tad-dejta li tirreġistra 
persuni b'rekord kriminali nadif, u jkun 
hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed 
jikkunsidra li tqabbil bħal dan mad-dejta 
tal-EURODAC ikun se jikkontribwixxi 
sostanzjalment għall-prevenzjoni, ir-
rintraċċar jew l-investigazzjoni ta' 
kwalunkwe reati kriminali inkwistjoni 
peress li jikkostitwixxu raġuni serja biex 
wieħed jemmen li l-persuni li għalihom 
jintalab tqabbil mal-EURODAC se 
jwettqu jew wettqu delitti terroristiċi jew 
delitti kriminali serji oħra jew huma 
vittmi ta' delitti terroristiċi jew ta' delitti 
kriminali serji oħra.

Or. en

Emenda 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jkun hemm raġunijiet raġonevoli biex 
wieħed jikkunsidra li tqabbil bħal dan mad-
dejta tal-EURODAC ikun se 
jikkontribwixxi sostanzjalment għall-
prevenzjoni, ir-rintraċċar jew l-
investigazzjoni ta' kwalunkwe reati 
kriminali inkwistjoni.

(c) jkun hemm tħassib għas-sigurtà 
pubblika li jkun ta' importanza suprema li 
permezz tiegħu ssir proporzjonali l-
verifika ta' bażi tad-dejta li tirreġistra 
persuni b'rekord kriminali nadif, u jkun 
hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed 
jikkunsidra li tqabbil bħal dan mad-dejta 
tal-EURODAC ikun se jikkontribwixxi 
sostanzjalment għall-prevenzjoni, ir-
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rintraċċar jew l-investigazzjoni ta' 
kwalunkwe reati kriminali inkwistjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem fil-premessa 9 għandu jiddaħħal fit-test.

Emenda 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) hemm suspett sostanzjat li l-persuna 
suspettata, li tkun wettqet id-delitt 
terroristiku jew delitt kriminali serju ieħor 
jew il-vittma ta' tali delitti tapplika għal 
protezzjoni internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tiftix tad-dejta fl-Eurodac għandu jkun permess f'ċirkostanzi limitati biss, bħala parti minn 
investigazzjoni kriminali pendenti u f'każijiet fejn ikun hemm suspett sostanzjat li min wettaq 
jew min hu ssuspettat li wettaq delitt japplika għall-asil. It-tiftix fl-Eurodac m'għandux isir 
tiftix 'awtomatiku' imwettaq mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Emenda 126
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) hemm suspett sostanzjat li min 
iwettaq delitt je il-vittma ta' tali delitt 
jaqgħu taħt il-kategorija koperta minn 
dan ir-Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa 9 tispeċifika li l-Kummissjoni temmen li l-awtoritajiet responsabbli mis-sikurezza 
interna jista' jkollhom aċċess għall-EURODAC f'każijiet definiti sew, meta jkun hemm suspett 
sostanzjat li min iwettaq delitt terroristiku jew delitt kriminali serju ieħor ikun applika għall-
asil. Premessa 26 tispeċifika li dan jista' wkoll ikun il-każ għal vittma ta' delitt. Peress li dan 
huwa prinċipju ferm importanti, għandu jiġi rifless fl-Artikolu kif ukoll fil-premessa. 

Emenda 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) hemm suspett sostanzjat li min 
iwettaq delitt jew il-vittma ta' tali delitt 
ikunu applika għal protezzjoni 
internazzjonali. 

Or. en

Emenda 128
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Kundizzjonijiet tal-aċċess għad-dejta tal-

EURODAC mill-Europol
1. It-talbiet għal tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC mill-Europol għandha sseħħ 
fil-limiti tal-mandat tagħha u fejn hu 
meħtieġ għat-twettiq tal-għanijiet tagħha 
skont id-Deċiżjoni tal-Europol u għall-
finijiet ta' analiżi speċifika jew analiżi ta' 
natura ġenerali u ta' tip strateġiku.
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2. It-talbiet għal tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC għandha tkun limitata għal 
tqabbil tad-dejta tal-marki tas-swaba'.
3. L-ipproċessar tal-informazzjoni 
miġjuba mill-Europol mit-tqabbil mal-
EURODAC għandu jkun suġġett għall-
awtorizzazzjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini. Awtorizzazzjoni bħal din għandha 
tinġieb permezz tal-unità nazzjonali tal-
Europol ta' dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 129
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Madankollu, l-aċċess għad-dejta tal-
EURODAC min-naħa tal-Europol 
għandu biss jiġi permess għal każijiet 
speċifiċi, f'ċirkustanzi speċifiċi u bil-
kundizzjonijiet stretti previsti fl-Artikolu 
20(1).

Or. en

Emenda 130
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Kommunikazzjoni bejn l-awtorità ta' 

verifika u l-Punti ta' Aċċess Nazzjonali
1. L-Infrastruttura ta’ Komunikazzjoni 
tal-EURODAC għandha tiġi użata għat-
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trasmissjoni tad-dejta mill-awtoritajiet ta' 
verifika tal-Istati Membri u l-Europol lill-
Punti ta' Aċċess Nazzjonali u viċi versa. 
Il-komunikazzjonijiet kollha għandhom 
isiru elettronikament.
2. Il-marki tas-swaba' għandhom jiġu 
pproċessati diġitalment mill-Istat Membru 
u jiġu trasmessi fil-forma ta' dejta 
msemmija fl-Anness I, sabiex jiġi żgurat li 
t-tqabbil ikun jista' jseħħ permezz ta' 
sistema kompjuterizzata ta’ għarfien tal-
marki tas-swaba'.

Or. en

Emenda 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riżultati tat-tqabbil għandhom jiġu 
minnufih ikkontrollati fl-Istat Membru ta' 
oriġini minn espert tal-marki tas-swaba’ . 
Għandha ssir identifikazzjoni finali mill-
Istat Membru ta' oriġini b'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri interessati, skont l-
Artikolu 32 tar-Regolament ta' Dublin.

4. Ir-riżultati tat-tqabbil għandhom jiġu 
minnufih ikkontrollati fl-Istat Membru ta' 
oriġini minn espert imħarreġ tal-marki tas-
swaba'  . Għandha ssir identifikazzjoni 
finali mill-Istat Membru ta' oriġini 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri 
interessati, skont l-Artikolu 32 tar-
Regolament ta' Dublin.

Or. en

Emenda 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-identifikazzjoni finali skont il-
paragrafu 4 turi li r-riżultat tat-tqabbil 

5. Meta l-identifikazzjoni finali skont il-
paragrafu 4 turi li r-riżultat tat-tqabbil 
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riċevut mis-Sistema Ċentrali ma jkunx 
preċiż, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw dan il-fatt lill-Kummissjoni 
u lill-Aġenzija. 

riċevut mis-Sistema Ċentrali ma jkunx 
preċiż, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw dan il-fatt mill-iktar fis u sa 
mhux iktar tard minn 72 siegħa wara lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija u jinfurmaw 
lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati mill-
iktar fis u sa mhux iktar tard minn 72 
siegħa wara rigward l-akkuratezza tad-
dejta.

Or. en

Emenda 133
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-identifikazzjoni finali skont il-
paragrafu 4 turi li r-riżultat tat-tqabbil 
riċevut mis-Sistema Ċentrali ma jkunx 
preċiż, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw dan il-fatt lill-Kummissjoni 
u lill-Aġenzija. 

5. [Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

Or. en

Emenda 134
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tal-Istati Membri li, bis-
saħħa tal-paragrafu 1, ikollhom aċċess għal 
dejta rreġistrata fis-Sistema Ċentrali 
għandhom ikunu dawk maħtura minn kull 
Stat Membru għall-fini tal-Artikolu 1(1). 
Din il-ħatra għandha tispeċifika l-unità 
proprja responsabbli mit-twettiq tal-

2. L-awtoritajiet tal-Istati Membri li, bis-
saħħa tal-paragrafu 1, ikollhom aċċess għal 
dejta rreġistrata fis-Sistema Ċentrali 
għandhom ikunu dawk maħtura minn kull 
Stat Membru għall-fini tal-Artikolu 1(1). 
Dik il-ħatra għandha tispeċifika l-unità 
eżatta responsabbli mit-twettiq tal-kompiti 
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kompiti relatati mal-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lista ta’ dawk l-awtoritajiet u 
kwalunkwe emenda għaliha lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija mingħajr 
dewmien. L-Aġenzija għandha tippubblika 
l-lista kkonsolidata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm emendi, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
kkonsolidata aġġornata darba fis-sena . 

relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lista ta’ dawk l-awtoritajiet u 
kwalunkwe emenda għaliha lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija mingħajr 
dewmien, fil-każ ta’ emendi mill-inqas 30 
jum wara li jkunu saru l-emendi fil-lista. 
L-Aġenzija għandha tippubblika l-lista 
kkonsolidata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm emendi, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
kkonsolidata aġġornata darba fis-sena .

Or. en

Emenda 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tal-Istati Membri li, bis-
saħħa tal-paragrafu 1, ikollhom aċċess għal 
dejta rreġistrata fis-Sistema Ċentrali 
għandhom ikunu dawk maħtura minn kull 
Stat Membru għall-fini tal-Artikolu 1(1). 
Din il-ħatra għandha tispeċifika l-unità 
proprja responsabbli mit-twettiq tal-
kompiti relatati mal-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lista ta’ dawk l-awtoritajiet u 
kwalunkwe emenda għaliha lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija mingħajr 
dewmien. L-Aġenzija għandha tippubblika 
l-lista kkonsolidata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm emendi, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
kkonsolidata aġġornata darba fis-sena . 

2. L-awtoritajiet tal-Istati Membri li, bis-
saħħa tal-paragrafu 1, ikollhom aċċess għal 
dejta rreġistrata fis-Sistema Ċentrali 
għandhom ikunu dawk maħtura minn kull 
Stat Membru għall-fini tal-Artikolu 1(1). 
Din il-ħatra għandha tispeċifika l-unità 
proprja responsabbli mit-twettiq tal-
kompiti relatati mal-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lista ta’ dawk l-unitajiet u 
kwalunkwe emenda għaliha lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija mingħajr 
dewmien. L-Aġenzija għandha tippubblika 
l-lista kkonsolidata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. Fejn ikun hemm emendi, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
kkonsolidata aġġornata onlajn b'mod 
regolari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala kwistjoni ta' konsistenza, l-Istati Membri m'għandhomx ikunu obbligati jispeċifikaw l-
unità eżatta responsabbli iżda wkoll li jinnotifikawha lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija.

Emenda 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna koperta b’dan ir-Regolament 
għandha tkun infurmata mill-Istat Membru 
ta’ oriġini bil-miktub, u fejn xieraq, bil-
kliem, b'lingwa li hu jew hi tifhem jew li 
jkun jista’ jiġi preżunt li raġonevolment 
tifhem dwar dan li ġej:

1. Persuna koperta b’dan ir-Regolament 
għandha tkun infurmata mill-Istat Membru 
ta’ oriġini bil-miktub, u fejn xieraq, bil-
kliem, b'lingwa li hu jew hi tifhem dwar 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marki tas-swaba' jistgħu jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi bħala parti minn każ 
kriminali, u għalhekk huwa essenzjali li l-persuna inkwistjoni tkun tifhem bis-sħiħ ir-
riperkussjonijiet possibbli tal-provvista tad-dejta tagħha. 

Emenda 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna koperta b’dan ir-Regolament 
għandha tkun infurmata mill-Istat Membru 
ta’ oriġini bil-miktub, u fejn xieraq, bil-
kliem, b'lingwa li hu jew hi tifhem jew li 
jkun jista’ jiġi preżunt li raġonevolment 
tifhem dwar dan li ġej:

1. Persuna koperta b’dan ir-Regolament 
għandha tkun infurmata mill-Istat Membru 
ta’ oriġini bil-miktub, u fejn meħtieġ, bil-
kliem, b'lingwa li hu jew hi tifhem jew li 
jkun jista’ jiġi preżunt li raġonevolment 
tifhem dwar dan li ġej:

Or. en
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Emenda 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dwar l-għan li għalih id-dejta tiegħu 
jew tagħha se tkun ipproċessata fl-
EURODAC inkluż deskrizzjoni tal-miri 
tar-Regolament ta’ Dublin, skont l-
Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament ;

(b) l-għan li għalih id-dejta tiegħu jew 
tagħha se tkun ipproċessata fl-
EURODAC inkluż deskrizzjoni tal-miri 
tar-Regolament ta’ Dublin, skont l-
Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament u 
spjegazzjoni sħiħa u ċara tal-aċċess li 
jista' jingħata lill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi u lill-Europol għal finijiet ta' 
infurzar tal-liġi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marki tas-swaba' jistgħu jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi bħala parti minn każ 
kriminali, u għalhekk huwa essenzjali li l-persuna inkwistjoni tkun tifhem bis-sħiħ ir-
riperkussjonijiet possibbli tal-provvista tad-dejta tagħha.

Emenda 139
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dwar l-għan li għalih id-dejta tiegħu 
jew tagħha se tkun ipproċessata fl-
EURODAC inkluż deskrizzjoni tal-miri 
tar-Regolament ta’ Dublin, skont l-
Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament;

(b) l-għan li għalih id-dejta tagħha ser tkun 
ipproċessata fil-EURODAC inkluża 
deskrizzjoni tal-għanijiet tar-Regolament 
ta' Dublin, skont l-Artikolu 4 ta' dak ir-
Regolament u l-fatt li l-EURODAC jista' 
jsir aċċess għaliha għal finijiet ta' 
infurzar tal-liġi.

Or. en
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Emenda 140
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-eżistenza tad-dritt ta' aċċess għaldejta
dwarha u d-dritt li jirrikjedu li d-dejta 
dwarha li mhix eżatta tiġi korretta jew li 
dejta dwarha pproċessata illegalment tiġi 
mħassra, inkluż id-dritt li jirċievu 
informazzjoni dwar il-proċeduri biex 
jeżerċitaw dawk id-drittijiet u d-dettalji ta' 
kuntatt tal-kontrollur u tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 31(1) .

(e) l-eżistenza tad-dritt ta' aċċess għal dejta
dwarha u d-dritt li jirrikjedu li d-dejta 
dwarha li mhix eżatta tiġi korretta jew li 
dejta dwarha pproċessata illegalment tiġi 
mħassra, inkluż id-dritt li jirċievu 
informazzjoni dwar il-proċeduri biex 
jeżerċitaw dawk id-drittijiet u d-dettalji ta' 
kuntatt tal-kontrollur u tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 31(1) .

Or. en

Emenda 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuljett komuni, li jiġbor fih tal-anqas l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu u l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Dublin 
għandu jitħejja skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 40(2) tar-
Regolament ta' Dublin. Dan il-fuljett 
għandu jkun ċar u sempliċi, abbozzat 
f’lingwa li l-persuna tifhem jew li jkun 
jista’ jiġi preżunt li raġonevolment tifhem. 

Fuljett komuni, li jiġbor fih tal-anqas l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu u l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta' Dublin 
għandu jitħejja skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 40(2) tar-
Regolament ta' Dublin. Dan il-fuljett 
għandu jkun ċar u sempliċi, abbozzat 
f’lingwa li l-persuna tifhem jew li jkun 
jista’ jiġi preżunt li raġonevolment tifhem. 
Dan għandu jinkludi wkoll informazzjoni 
dwar id-drittijiet tal-persuna kkonċernata 
mid-dejta u l-possibilità ta' assistenza 
mill-Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali 
kif ukoll id-dettalji ta' kuntatt tal-
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kontrollur u tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Nazzjonali.

Or. en

Emenda 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li l-persuna koperta b’dan ir-
Regolament tkun minorenni, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni b'mod adattat għall-età.

Fil-każ li l-persuna koperta b’dan ir-
Regolament tkun minorenni, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni b'mod adattat għall-età. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi mudelli 
tal-fuljetti għal adulti u minorenni lill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Kull meta persuna titlob għal dejta 
relatata miegħu/magħha skont il-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha 
żżomm reġistru fil-forma ta’ dokument bil-
miktub li saret din it-talba, u għandha 
tagħmel dan id-dokument disponibbli lill-
Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali 
mingħajr dewmien, b'talba tagħhom.

9. Kull meta persuna titlob għal dejta 
relatata miegħu/magħha skont il-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha 
żżomm reġistru fil-forma ta’ dokument bil-
miktub li saret din it-talba, u għandha 
tagħmel dan id-dokument disponibbli lill-
Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali 
mingħajr dewmien, b'talba tagħhom. Din 
għandha tinforma minnufih lill-
Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali f'każ 
li persuna titlob korrezzjoni jew tħassir 
tad-dejta tagħha. Sa mhux aktar tard 
minn tliet ġimgħat wara t-talba, għandha 
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tikkonferma lill-Awtoritajiet Superviżorji 
Nazzjonali li ħadet azzjoni biex tikkoreġi 
jew tħassar id-dejta jew, f'każ li Stat 
Membru ma jaqbilx li d-dejta rreġistrata 
fis-Sistema Ċentrali ma tkunx preċiża jew 
li ġiet irreġistrata illegalment, tispjega 
għaliex mhix lesta tikkoreġi jew tħassar 
id-dejta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Peress li l-persuni li dwar hija maħżuna dejta fl-Eurodac presumibilment mhumiex familjari 
mad-drittijiet u l-proċeduri relatati mal-protezzjoni tad-dejta fl-Istati Membri, ir-rwol tal-
Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali għandu jissaħħaħ. L-assistenza min-naħa tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Nazzjonali hija saħansitra iktar importanti jekk l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi 
jiksbu aċċess għad-dejta. 

Emenda 144
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Awtorità Superviżorja Nazzjonali 
għandha tiżgura li kull sena ssir verifika 
tal-ipproċessar tad-dejta personali skont l-
Artikolu 1(2), inkluża analiżi tat-talbiet 
elettroniċi motivati kollha.
Il-verifika għandha tkun mehmuża mar-
rapport annwali tal-Istati Membri 
msemmi fl-Artikolu 40(8).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta għandha twettaq verifika annwali tal-użu 
tal-Eurodac, speċifikament bħala għodda tal-infurzar tal-liġi. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Parlament Ewropew rapporti annwali skont l-Artikolu 40, iżda l-użu tal-
Eurodac għal aċċess tal-infurzar tal-liġi min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali għandu jiġi 
verifikat mid-DPs nazzjonali u r-riżultati ta' dawn il-verifiki għandhom jiġu kkomunikati 
wkoll lill-Parlament.
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Emenda 145
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jiżgura li l-attivitajiet tal-
ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwardaw l-EURODAC, partikolarment 
mill-Aġenzija, jitwettqu skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 u dan ir-
Regolament.

1. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jiżgura li l-attivitajiet tal-
ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwardaw l-EURODAC, partikolarment 
mill-Aġenzija u l-Europol, jitwettqu skont 
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jiżgura li jsir awditjar tal-
attivitajiet ta' pproċessar ta' dejta personali 
tal-Aġenzija skont l-istandards 
internazzjonali tal-awditjar mill-inqas kull 
erba' snin. Rapport ta' awditjar bħal dan 
għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Aġenzija, lill-Kummissjoni 
u lill-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza 
Nazzjonali. L-Aġenzija għandha tingħata 
opportunità li tikkumenta qabel jiġi adottat 
ir-rapport.

2. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jiżgura li jsir awditjar tal-
attivitajiet ta' pproċessar ta' dejta personali 
tal-Aġenzija skont l-istandards 
internazzjonali tal-awditjar mill-inqas kull 
sentejn. Rapport ta' awditjar bħal dan 
għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Aġenzija, lill-Kummissjoni 
u lill-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza 
Nazzjonali. L-Aġenzija għandha tingħata 
opportunità li tikkumenta qabel jiġi adottat 
ir-rapport.

Or. en
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Emenda 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Awtorità Superviżorja Nazzjonali 
għandha tiżgura li kull sena ssir verifika 
tal-ipproċessar tad-dejta personali skont l-
Artikolu 1(2), inkluża analiżi tat-talbiet 
elettroniċi motivati kollha.
Il-verifika għandha tkun mehmuża mar-
rapport annwali tal-Istati Membri 
msemmi fl-Artikolu 40(8).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta għandha twettaq verifika annwali tal-użu tal-
Eurodac, speċifikament bħala għodda tal-infurzar tal-liġi. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Parlament Ewropew rapporti annwali skont l-Artikolu 40, iżda l-użu tal-
Eurodac għal aċċess tal-infurzar tal-liġi min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali għandu jiġi 
verifikat mid-DPs nazzjonali u r-riżultati ta' dawn il-verifiki għandhom jiġu kkomunikati 
wkoll lill-Parlament.

Emenda 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kemm l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali kif ukoll dawk Ewropej 
għandhom jingħataw biżżejjed riżorsi 
finanzjarji u personali biex ikunu jistgħu 
jissorveljaw l-użu u l-aċċess tad-dejta tal-
Eurodac b'mod adegwat.

Or. en
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Emenda 149
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Artikolu 33 Il-protezzjoni ta’ dejta 

personali għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-
rintraċċar u l-investigazzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew ta' reati kriminali serji 

oħra
1. Id-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI hija 
applikabbli għall-ipproċessar tad-dejta 
personali rilevanti għall-finijiet ta’ 
infurzar tal-liġi skont dan ir-Regolament.
2. L-ipproċessar tad-dejta personali mill-
Europol skont dan ir-Regolament 
għandha tkun f'konformità mad-
Deċiżjoni 2009/371/ĠAI.
3. Id-dejta personali miġjuba skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha 
tkun ipproċessata biss għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' 
reati kriminali serji oħra.
4. Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha tiġi 
kkanċellata mill-fajls nazzjonali u tal-
Europol wara perjodu ta' xahar, jekk id-
dejta ma tkunx meħtieġa għal
investigazzjoni kriminali speċifika li tkun 
għaddejja minn dak l-Istat Membru, jew l-
Europol.
5. Il-kontroll tal-legalità tal-ipproċessar 
tad-dejta personali skont dan ir-
Regolament mill-Istati Membri, inkluż it-
trasmissjoni tagħha għal u mill-
EURODAC għandu jsir mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti maħtura skont id-
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Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Or. en

Emenda 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dejta personali miġjuba skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha 
tkun ipproċessata biss għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi jew ta' 
reati kriminali serji oħra.

3. Id-dejta personali miġjuba skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għall-finijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 1(2) għandha tkun 
ipproċessata biss għall-finijiet tal-
prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-
investigazzjoni tal-investigazzjoni 
kriminali speċifika li għaliha kienet 
intalbet id-dejta mill-Istat Membru jew 
mill-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata konsistenza mal-Artikolu 33(4).

Emenda 151
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha tiġi 
kkanċellata mill-fajls nazzjonali u tal-
Europol wara perjodu ta' xahar, jekk id-
dejta ma tkunx meħtieġa għal 
investigazzjoni kriminali speċifika li tkun 
għaddejja minn dak l-Istat Membru, jew l-

imħassar
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Europol.

Or. en

Emenda 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha tiġi 
kkanċellata mill-fajls nazzjonali u tal-
Europol wara perjodu ta' xahar, jekk id-
dejta ma tkunx meħtieġa għal 
investigazzjoni kriminali speċifika li tkun 
għaddejja minn dak l-Istat Membru, jew l-
Europol.

4. Id-dejta personali, kif ukoll ir-rekord 
tat-tiftix, miġjuba minn Stat Membru jew l-
Europol skont dan ir-Regolament mill-
EURODAC għandha tiġi kkanċellata mill-
fajls nazzjonali u tal-Europol wara perjodu 
ta' xahar, jekk id-dejta ma tkunx meħtieġa 
għal finijiet ta' investigazzjoni kriminali 
speċifika li tkun għaddejja li għaliha tkun 
intalbet id-dejta minn dak l-Istat Membru, 
jew l-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tat-tħassir għandu jsir iktar strett u jiġi estiż għar-rekord tat-tiftix li jkun sar.

Emenda 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-EURODAC għandha tiġi 
kkanċellata mill-fajls nazzjonali u tal-
Europol wara perjodu ta' xahar, jekk id-
dejta ma tkunx meħtieġa għal 
investigazzjoni kriminali speċifika li tkun 

4. Id-dejta personali, kif ukoll ir-rekord 
tat-tiftix, miġjuba minn Stat Membru jew l-
Europol skont dan ir-Regolament mill-
EURODAC għandha tiġi kkanċellata mill-
fajls nazzjonali u tal-Europol kollha wara 
perjodu ta' xahar, jekk id-dejta ma tkunx 
meħtieġa għal finijiet ta' investigazzjoni 
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għaddejja minn dak l-Istat Membru, jew l-
Europol.

kriminali speċifika li tkun għaddejja li 
għaliha tkun intalbet id-dejta minn dak l-
Istat Membru, jew l-Europol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tat-tħassir għandu jsir iktar strett u jiġi estiż għar-rekord tat-tiftix li jkun sar.

Emenda 154
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipproteġi b'mod fiżiku d-dejta, inkluż 
billi joħloq pjanijiet ta' kontinġenza għall-
protezzjoni ta' infrastruttura kritika;

(a) iħares fiżikament id-dejta, inkluż billi 
jagħmel pjanijiet ta' kontinġenza għall-
ħarsien ta' infrastruttura rilevanti;

Or. en

Emenda 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipproteġi b'mod fiżiku d-dejta, inkluż 
billi joħloq pjanijiet ta' kontinġenza għall-
protezzjoni ta' infrastruttura kritika;

(a) iħares fiżikament id-dejta, inkluż billi 
jagħmel pjanijiet ta' kontinġenza għall-
ħarsien ta' infrastruttura rilevanti;

Or. en

Emenda 156
Renate Weber

Proposta għal regolament
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Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipproteġi b'mod fiżiku d-dejta, inkluż 
billi joħloq pjanijiet ta' kontinġenza għall-
protezzjoni ta' infrastruttura kritika;

(a) iħares fiżikament id-dejta, inkluż billi 
jagħmel pjanijiet ta' kontinġenza għall-
ħarsien ta' infrastruttura rilevanti;

Or. en

Emenda 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jiżgura li l-awtoritajiet kollha bi dritt li 
jaċċessaw l-EURODAC joħolqu profili li 
jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-
responsabbiltajiet tal-persuni li huma 
awtorizzati li jaċċessaw, jidħlu, jaġġornaw, 
jikkanċellaw u jfittxu d-dejta u jagħmlu 
dawn il-profili disponibbli għall-
Awtoritajiet ta’ Sorveljanza Nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 25 tad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI mingħajr telf ta’ 
żmien b'talba tagħhom (profili tal-
persunal);

(g) jiżgura li l-awtoritajiet kollha bi dritt li 
jaċċessaw l-EURODAC joħolqu profili li 
jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-
responsabbiltajiet tal-persuni li huma 
awtorizzati li jaċċessaw, jidħlu, jaġġornaw, 
jikkanċellaw u jfittxu d-dejta u jagħmlu 
dawn il-profili u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra li l-
awtoritajiet jistgħu jirrikjedu għall-finijiet 
tat-twettiq tas-superviżjoni disponibbli 
għall-Awtoritajiet ta’ Sorveljanza 
Nazzjonali msemmija fl-Artikolu 28 tad-
Direttiva 95/46/KE u fl-Artikolu 25 tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI mingħajr 
telf ta’ żmien b'talba tagħhom (profili tal-
persunal);

Or. en

Emenda 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
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Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jikkontrolla l-effettività tal-miżuri ta' 
sigurtà msemmija f'dan il-paragrafu u jieħu 
l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati 
mas-sorveljanza interna sabiex jiżgura 
konformità ma' dan ir-Regolament 
(awtoawditjar).

(k) jikkontrolla l-effettività tal-miżuri ta' 
sigurtà msemmija f'dan il-paragrafu u jieħu 
l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati 
mas-sorveljanza interna sabiex jiżgura 
konformità ma' dan ir-Regolament 
(awtoawditjar). Għall-finijiet tal-Pjan ta' 
Kontinwità tan-Negozju, l-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija u lill-
Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali dwar 
l-inċidenti ta' sigurtà li jkunu sabu fis-
sistema tagħhom. L-Aġenzija għandha 
tinforma lill-Istati Membri, lill-Europol u
lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data f'każ ta' inċidenti ta' sigurtà. Il-
partijiet kollha għandhom jikkollaboraw 
matul inċident ta' sigurtà.

Or. en

Emenda 159
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jikkontrolla l-effettività tal-miżuri ta' 
sigurtà msemmija f'dan il-paragrafu u jieħu 
l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati 
mas-sorveljanza interna sabiex jiżgura 
konformità ma' dan ir-Regolament 
(awtoawditjar).

(k) jimmonitorja l-effettività tal-miżuri ta' 
sigurtà msemmija f'dan il-paragrafu u jieħu 
l-miżuri organizzativi meħtieġa relatati 
mal-monitoraġġ intern sabiex jiżgura l-
konformità ma' din id-Deċiżjoni (verifika 
proprja) kif ukoll osservazzjoni kważi f'ħin 
reali tas-sistema permezz ta' għodda 
speċjalizzata.

Or. en

Emenda 160
Renate Weber
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każijiet ta' inċidenti ta' sigurtà, l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Aġenzija dwar l-inċidenti ta' sigurtà li 
jsibu fis-sistema tagħhom.
L-Aġenzija għandha tinforma lill-partijiet 
kollha interessati dwar l-inċidenti ta' 
sigurtà. 
Il-partijiet kollha għandhom 
jikkollaboraw matul inċident ta' sigurtà.
L-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-
EDPS għandhom jiġu informati dwar l-
inċidenti ta' sigurtà.

Or. en

Emenda 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha. Din il-
projbizzjoni għandha tkun bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu tali 
dejta lil pajjiżi terzi li japplika għalihom ir-
Regolamenti ta' Dublin.

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament, inkluża dejta personali 
miksuba minn Stat Membru u pproċessata 
ulterjorment fil-bażijiet tad-dejta 
nazzjonali għal finijiet ta' infurzar tal-liġi,
mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC 
m'għandhiex tiġi trasferita jew titpoġġa 
għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali jew entità 
privata stabbilita fl-Unjoni Ewropea jew ‘il 
barra minnha. Din il-projbizzjoni għandha 
tkun bla ħsara għad-dritt tal-Istati Membri 
li jittrasferixxu tali dejta lil pajjiżi terzi li 
japplika għalihom ir-Regolamenti ta' 
Dublin sakemm l-Istat Membru li 
jittrasferixxi din id-dejta jkun kiseb l-
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impenn min-naħa ta' pajjiż terz li mhux se 
jittrasferixxi jew jagħmel disponibbli din 
id-dejta personali lil xi pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali jew entità 
privata stabbilita fl-Unjoni Ewropea jew 
lilhinn minnha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment ta' dejta lil pajjiżi terzi għandu jkun ipprojbit, inkluża d-dejta u l-informazzjoni 
kollha skambjata bejn l-Istati Membri abbażi ta' 'sejba pożittiva' fl-Eurodac.

Emenda 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha. Din il-
projbizzjoni għandha tkun bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu tali 
dejta lil pajjiżi terzi li japplika għalihom ir-
Regolamenti ta' Dublin.

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha. Din il-
projbizzjoni għandha tkun bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu tali 
dejta lil pajjiżi terzi li japplika għalihom ir-
Regolamenti ta' Dublin. Id-dejta personali 
miġjuba minn Stat Membru jew l-Europol 
u pproċessata ulterjorment fil-bażijiet tad-
dejta m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni fuq it-trasferimenti lejn pajjiżi terzi għandha tiġi estiża għal dejta li tkun ġiet 
ipproċessata ulterjorment.

Emenda 163
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha. Din il-
projbizzjoni għandha tkun bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu tali 
dejta lil pajjiżi terzi li japplika għalihom ir-
Regolamenti ta' Dublin.

Id-dejta personali miġjuba minn Stat 
Membru jew l-Europol skont dan ir-
Regolament mill-bażi tad-dejta ċentrali tal-
EURODAC m'għandhiex tiġi trasferita jew 
titpoġġa għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jew entità privata stabbilita fl-Unjoni 
Ewropea jew ‘il barra minnha. Din il-
projbizzjoni għandha tkun bla ħsara għad-
dritt tal-Istati Membri li jittrasferixxu tali 
dejta lil pajjiżi terzi li japplika għalihom ir-
Regolamenti ta' Dublin. Id-dejta personali 
miġjuba minn Stat Membru u pproċessata 
ulterjorment fil-bażijiet tad-dejta 
m'għandhiex tiġi trasferita jew titpoġġa 
għad-dispożizzjoni ta’ xi pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali jew entità 
privata stabbilita fl-Unjoni Ewropea jew 
‘il barra minnha.

Or. en

Emenda 164
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-reġistrazzjoni jew id-dokumentazzjoni 2. Ir-reġistrazzjoni jew id-dokumentazzjoni 
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għandha turi fil-każi kollha: għandha turi fil-każi kollha:
(a) l-iskop preċiż tat-talba għat-tqabbil, 
inkluża l-forma kkonċernata tar-reat 
terroristiku jew ta’ reat kriminali serju 
ieħor u għall-Europol, l-iskop preċiż tat-
talba għat-tqabbil;

(a) l-iskop preċiż tat-talba għat-tqabbil, 
inkluża l-forma kkonċernata tar-reat 
terroristiku jew ta’ reat kriminali serju 
ieħor u għall-Europol, l-iskop preċiż tat-
talba għat-tqabbil;

(b) ir-referenza rispettiva tal-fajl 
nazzjonali;

(b) ir-referenza rispettiva tal-fajl 
nazzjonali;

(c) id-data u l-ħin preċiż tat-talba għat-
tqabbil mill-Punt ta' Aċċess Nazzjonali lis-
Sistema Ċentrali tal-EURODAC;

(c) id-data u l-ħin preċiż tat-talba għat-
tqabbil mill-Punt ta' Aċċess Nazzjonali lis-
Sistema Ċentrali tal-EURODAC;

(d) l-isem tal-awtorità li tkun talbet l-
aċċess għat-tqabbil, u l-persuna 
responsabbli li tkun għamlet it-talba u li 
pproċessat id-dejta;

(d) l-isem tal-awtorità li tkun talbet l-
aċċess għat-tqabbil, u l-persuna 
responsabbli li tkun għamlet it-talba u li 
pproċessat id-dejta;

(e) meta jkun applikabbli l-użu ta' 
proċedura urġenti msemmija fl-
Artikolu 19(3) u d-deċiżjoni meħuda fir-
rigward tal-verifika ex-post;
(f) id-dejta użata għat-tqabbil; (da) id-dejta użata għat-tqabbil.

(g) skont ir-regoli nazzjonali jew ir-regoli 
tad-deċiżjoni tal-Europol, il-marka li
tidentifika lill-uffiċjal li jkun għamel it-
tiftix u l-uffiċjal li jkun ordna t-tiftix jew 
il-forniment.

Or. en

Emenda 165
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-punti (t), (u) u (v) jinbidlu b'dan li 
ġej:

(a) il-punti (t), (u) u (v) jinbidlu b'dan li 
ġej:

“(t) jadotta r-rapporti dwar il-funzjonament 
tekniku tas-SIS II skont l-Artikolu 50(4) 
tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u l-
Artikolu 66(4) u tad-Deċiżjoni 

“(t) jadotta r-rapporti dwar il-funzjonament 
tekniku tas-SIS II skont l-Artikolu 50(4) 
tar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u l-
Artikolu 66(4) u tad-Deċiżjoni 
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2007/533/ĠAI rispettivament, u tal-VIS 
skont l-Artikolu 50(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 767/2008 u l-Artikolu 17(3) tad-
Deċiżjoni 2008/633/ĠAI; jiġbor statistiki 
dwar il-ħidma tas-Sistema Ċentrali ta’ 
EURODAC skont l-Artikolu 40(4) tar-
Regolament (UE) Nru …/… [tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment 
ta’ “EURODAC” għat-tqabbil ta’ marki 
tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-
Regolament (UE) Nru …/….]” li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
ikun iddeterminat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat] u t-talba għal tqabbil mad-
dejta tal-EURODAC mill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-Istati Membri għall-
finijiet ta’ infurzar tal-liġi;

2007/533/ĠAI rispettivament, u tal-VIS 
skont l-Artikolu 50(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 767/2008 u l-Artikolu 17(3) tad-
Deċiżjoni 2008/633/ĠAI; jiġbor statistiki 
dwar il-ħidma tas-Sistema Ċentrali ta’ 
EURODAC skont l-Artikolu 40(4) tar-
Regolament (UE) Nru …/… [tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment 
ta’ “EURODAC” għat-tqabbil ta’ marki 
tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-
Regolament (UE) Nru …/….]” li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
ikun iddeterminat l-Istat Membru 
responsabbli biex jeżamina applikazzjoni 
għall-protezzjoni internazzjonali 
iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri 
minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna 
mingħajr Stat]; 

Or. en

Emenda 166
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikolu 15 paragrafu (4) jinbidel 
b'dan li ġej:

imħassar

“4. L-Europol u l-Eurojust jistgħu 
jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija 
bħala osservaturi, meta fuq l-aġenda jkun 
hemm kwistjoni li tikkonċerna s-SIS II, 
fir-rigward tal-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni 2007/533/ĠAI. L-Europol jista’ 
jattendi wkoll il-laqgħat tal-Bord ta’ 
Tmexxija bħala osservatur, meta fuq l-
aġenda jkun hemm kwistjoni li 
tikkonċerna l-VIS, fir-rigward tal-
applikazzjoni tad-Deċiżjoni 
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2008/633/ĠAI, jew meta jkun hemm 
kwistjoni li tikkonċerna lil EURODAC, 
fir-rigward tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru .../… [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta’ “EURODAC” għat-
tqabbil ta’ marki tas-swaba’ għall-
applikazzjoni effettiva tar-Regolament 
(UE) Nru …/….].

Or. en

Emenda 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 5, il-punt (g) jinbidel 
b'dan li ġej:

imħassar

“(g) Bla ħsara għall-Artikolu 17 tar-
Regolamenti tal-Persunal, jistabbilixxi 
rekwiżiti ta' kunfidenzjalità biex ikun 
konformi mal-Artikolu 17 tar-Regolament 
(KE) Nru 1987/2006 u l-Artikolu 17 u d-
Deċiżjoni 2007/533/JHA u l-Artikolu 
26(9) tar-Regolament (KE) Nru 767/2008 
rispettivament u l-Artikolu [4(6)] tar-
Regolament (KE) XX/2009, [tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta’ “EURODAC” għat-
tqabbil ta’ marki tas-swaba’ għall-
applikazzjoni effettiva tar-Regolament 
(UE) Nru …/….]”

Or. en

Emenda 168
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
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Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-Artikolu 19, il-paragrafu (3) jinbidel 
b'dan li ġej: 

imħassar

"3. L-Europol u l-Eurojust jistgħu jaħtru 
rappreżentant kull wieħed għall-Grupp 
Konsultattiv tas-SIS II. L-Europol jista’ 
jaħtar ukoll rappreżentant għall-Gruppi 
Konsultattivi tal-VIS u tal-EURODAC.”

Or. en

Emenda 169
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf u 
jżomm bi spejjeż tiegħu l-infrastruttura 
teknika meħtieġa għall-implementazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, u jkun 
responsabbli għall-ispejjeż li jirriżultaw 
mit-talbiet għal tqabbil mad-dejta tal-
EURODAC għall-finijiet tal-prevenzjoni, 
ir-rintraċċar jew l-investigazzjoni ta’ 
kwalunkwe reat kriminali definit f’dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 170
Sarah Ludford, Franziska Keller

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull sentejn, l-Aġenzija għandha 4. Kull sena, l-Aġenzija għandha 
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tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
rapport dwar il-funzjonament tekniku tas-
Sistema Ċentrali, inkluża s-sigurtà tal-
istess sistema. 

tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
rapport dwar il-funzjonament tekniku tas-
Sistema Ċentrali, inkluża s-sigurtà tal-
istess sistema. 

Or. en

Emenda 171
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull erba’ snin minn 
hemm `il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjoni totali tal-
EURODAC, billi teżamina r-riżultati 
miksuba meta mqabbla ma' għanijiet u 
tagħmel stima dwar il-validità kontinwata 
tar-raġunijiet bażiċi li għalihom ġie 
mwaqqaf, u kull implikazzjoni għal 
ħidmiet fil-futur , kif ukoll tagħmel 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet meħtieġa 
. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull erba’ snin minn
hemm `il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjoni totali tal-
EURODAC, billi teżamina r-riżultati 
miksuba meta mqabbla ma' għanijiet u 
tagħmel stima dwar il-validità kontinwata 
tar-raġunijiet bażiċi li għalihom ġie 
mwaqqaf, inkluż jekk l-aċċess tal-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jkunx 
wassal għal stigmatizzazzjoni ta' 
applikanti għal protezzjoni 
internazzjonali, u kull implikazzjoni għal 
ħidmiet fil-futur, kif ukoll tagħmel 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet 
meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha 
tittrasmetti l-evalwazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
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Artikolu 40 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull erba’ snin minn 
hemm `il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjoni totali tal-
EURODAC, billi teżamina r-riżultati 
miksuba meta mqabbla ma' għanijiet u 
tagħmel stima dwar il-validità kontinwata 
tar-raġunijiet bażiċi li għalihom ġie 
mwaqqaf, u kull implikazzjoni għal 
ħidmiet fil-futur , kif ukoll tagħmel 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet meħtieġa 
. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull erba’ snin minn 
hemm `il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel valutazzjoni totali tal-
EURODAC, billi teżamina r-riżultati 
miksuba meta mqabbla ma' għanijiet u 
tagħmel stima dwar il-validità kontinwata 
tar-raġunijiet bażiċi li għalihom ġie 
mwaqqaf, u kull implikazzjoni għal 
ħidmiet fil-futur, kif ukoll tagħmel 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet 
meħtieġa, inkluż jekk l-operazzjoni tal-
funzjonalità tat-tiftix għal finijiet ta' 
infurzar tal-liġi tkunx wasslet għal 
stigmatizzazzjoni ta' persuni li jkunu qed 
ifittzu protezzjoni internazzjonali, kif 
ukoll billi jsiru r-rakkomandazzjonijiet 
meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha 
tittrasmetti l-evalwazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni ta' grupp ta' persuni vulnerabbli qed issir speċifikament disponibbli. 
Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha possibbli biex jiġi żgurat li jiġu protetti d-drittijiet 
fundamentali tagħhom u li dan ir-regolament ma jistigmatizzahomx. 

Emenda 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull erba’ snin minn 
hemm `il quddiem, il-Kummissjoni 

5. Tliet snin wara l-bidu tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament kif previst fl-
Artikolu 46(2) u kull tliet snin minn hemm 
`il quddiem, il-Kummissjoni għandha 
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għandha tagħmel valutazzjoni totali tal-
EURODAC, billi teżamina r-riżultati 
miksuba meta mqabbla ma' għanijiet u 
tagħmel stima dwar il-validità kontinwata 
tar-raġunijiet bażiċi li għalihom ġie 
mwaqqaf, u kull implikazzjoni għal 
ħidmiet fil-futur , kif ukoll tagħmel 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet meħtieġa 
. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

tagħmel valutazzjoni totali tal-EURODAC, 
billi teżamina r-riżultati miksuba meta 
mqabbla ma' għanijiet u tagħmel stima 
dwar il-validità kontinwata tar-raġunijiet 
bażiċi li għalihom ġie mwaqqaf, u kull 
implikazzjoni għal ħidmiet fil-futur , kif 
ukoll tagħmel kwalunkwe 
rakkomandazzjonijiet meħtieġa . Il-
Kummissjoni għandha tittrasmetti l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 174
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-
EURODAC għall-finijiet tal-aċċess għall-
infurzar tal-liġi, li jkun fihom 
informazzjoni u statistiki dwar l-iskop 
preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip ta' reat 
terroristiku jew reat kriminali serju, in-
numru ta' talbiet għal tqabbil, in-numru u 
t-tip ta' każijiet li rriżultaw 
f'identifikazzjoni pożittiva u dwar il-ħtieġa 
u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-urġenza kif 
ukoll dwar dawk il-każijiet fejn l-urġenza 
ma ġietx aċċettata mill-verifika ex post 
magħmula mill-awtorità ta’ verifika. Tali 
rapporti għandhom jiġu trasmessi lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-
EURODAC għall-finijiet tal-aċċess għall-
infurzar tal-liġi, li jkun fihom 
informazzjoni u statistiki dwar l-iskop 
preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip ta' reat 
terroristiku jew reat kriminali serju, in-
numru ta' talbiet għal tqabbil, in-numru u 
t-tip ta' każijiet li rriżultaw 
f'identifikazzjoni pożittiva u dwar il-ħtieġa 
u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-urġenza kif 
ukoll dwar dawk il-każijiet fejn l-urġenza 
ma ġietx aċċettata mill-verifika ex post 
magħmula mill-awtorità ta’ verifika. Tali 
rapporti għandhom jiġu trasmessi lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 176
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-aċċess għall-infurzar tal-
liġi, li jkun fihom informazzjoni u statistiki 
dwar l-iskop preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip 
ta' reat terroristiku jew reat kriminali serju, 
in-numru ta' talbiet għal tqabbil, in-numru 

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-aċċess għall-infurzar tal-
liġi, li jkun fihom informazzjoni u statistiki 
dwar l-iskop preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip 
ta' reat terroristiku jew delitt kriminali 
serju, raġunijiet mogħtija għal suspett 
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u t-tip ta' każijiet li rriżultaw 
f'identifikazzjoni pożittiva u dwar il-ħtieġa 
u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-urġenza kif 
ukoll dwar dawk il-każijiet fejn l-urġenza 
ma ġietx aċċettata mill-verifika ex post 
magħmula mill-awtorità ta’ verifika. Tali 
rapporti għandhom jiġu trasmessi lill-
Kummissjoni.

raġonevoli, in-numru ta' talbiet għal 
tqabbil, in-numru u t-tip ta' każijiet li 
rriżultaw f'identifikazzjoni pożittiva u dwar 
il-ħtieġa u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-
urġenza kif ukoll dwar dawk il-każijiet fejn 
l-urġenza ma ġietx aċċettata mill-verifika 
ex post magħmula mill-awtorità ta’ 
verifika. Tali rapporti għandhom jiġu 
trasmessi lill-Kummissjoni. Abbażi ta' 
dawn ir-rapporti annwali u lilhinn mill-
valutazzjoni ġenerali prevista mill-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport annwali dwar l-aċċess 
tal-infurzar tal-liġi għall-EURODAC u 
għandha tressaq din il-valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
EDPS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda bidla tirrifletti l-emenda lill-Artikolu 20(d) (ġdid). It-tieni titlob li l-Kummissjoni 
tirrapporta annwalment dwar l-aċċess tal-infurzar tal-liġi abbażi ta' rapporti nazzjonali u 
Ewropej.

Emenda 177
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-aċċess għall-infurzar tal-
liġi, li jkun fihom informazzjoni u statistiki 
dwar l-iskop preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip 
ta' reat terroristiku jew reat kriminali serju, 
in-numru ta' talbiet għal tqabbil, in-numru 
u t-tip ta' każijiet li rriżultaw 
f'identifikazzjoni pożittiva u dwar il-ħtieġa 
u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-urġenza kif 

8. Kull Stat Membru u l-Europol 
għandhom jippreparaw rapporti annwali 
dwar l-effettività tat-tqabbil tad-dejta tal-
marki tas-swaba' mad-dejta tal-EURODAC 
għall-finijiet tal-aċċess għall-infurzar tal-
liġi, li jkun fihom informazzjoni u statistiki 
dwar l-iskop preċiż tat-tqabbil, inkluż it-tip 
ta' reat terroristiku jew delitt kriminali 
serju, raġunijiet mogħtija għal suspett 
raġonevoli, in-numru ta' talbiet għal 
tqabbil, in-numru u t-tip ta' każijiet li 
rriżultaw f'identifikazzjoni pożittiva u dwar 
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ukoll dwar dawk il-każijiet fejn l-urġenza 
ma ġietx aċċettata mill-verifika ex post 
magħmula mill-awtorità ta’ verifika. Tali 
rapporti għandhom jiġu trasmessi lill-
Kummissjoni.

il-ħtieġa u l-użu tal-każ eċċezzjonali tal-
urġenza kif ukoll dwar dawk il-każijiet fejn 
l-urġenza ma ġietx aċċettata mill-verifika 
ex post magħmula mill-awtorità ta’ 
verifika. Tali rapporti għandhom jiġu 
trasmessi lill-Kummissjoni. Abbażi ta' 
dawn ir-rapporti annwali u lilhinn mill-
valutazzjoni ġenerali prevista mill-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport annwali dwar l-aċċess 
tal-infurzar tal-liġi għall-EURODAC u 
għandha tressaq din il-valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
EDPS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda bidla tirrifletti l-emenda lill-Artikolu 20(d) (ġdid). It-tieni titlob li l-Kummissjoni 
tirrapporta annwalment dwar l-aċċess tal-infurzar tal-liġi abbażi ta' rapporti nazzjonali u 
Ewropej.

Emenda 178
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Aġenzija, l-Istati Membri u l-Europol
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa biex jabbozzaw ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni msemmija fil-
paragrafu 5. Din l-informazzjoni ma 
għandhiex tippreġudika l-metodi ta' ħidma 
u lanqas tinkludi xi informazzjoni li tiżvela 
s-sorsi, il-membri tal-persunal jew 
investigazzjonijiet tal-awtoritajiet maħtura.

9. L-Aġenzija u l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa biex jabbozzaw ir-
rapporti ta’ evalwazzjoni msemmija fil-
paragrafu 5. Din l-informazzjoni ma 
għandhiex tippreġudika l-metodi ta' ħidma 
u lanqas tinkludi xi informazzjoni li tiżvela 
s-sorsi, il-membri tal-persunal jew 
investigazzjonijiet tal-awtoritajiet maħtura.

Or. en
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Emenda 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa' [tliet xhur wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] l-aktar tard 
kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bl-awtoritajiet maħtura 
tiegħu u għandu jinnotifika mingħajr 
dewmien kwalunkwe emendi fihom. 

1. Sa' [tliet xhur wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] l-aktar tard 
kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bl-awtoritajiet maħtura 
tiegħu u l-unitajiet operattivi msemmija fl-
Artikolu 5(3) u għandu jinnotifika 
mingħajr dewmien kwalunkwe emendi 
fihom.

Or. en

Emenda 180
Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw 
b'mod kostanti l-informazzjoni li jkunu 
pprovdew lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel din l-
informazzjoni disponibbli lil Stati Membri 
oħra, lill-Europol u lill-pubbliku, permezz 
ta' pubblikazzjoni elettronika aġġornata 
kostantement.

Or. en

Emenda 181
Renate Weber

Proposta għal regolament
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Artikolu 43 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Europol għandha taġġorna b'mod 
kostanti l-informazzjoni li tkun ipprovdiet 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli lil Stati Membri oħra, lill-
Europol u lill-pubbliku, permezz ta' 
pubblikazzjoni elettronika aġġornata 
kostantement.

Or. en

Emenda 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 
u 3 f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea fuq bażi annwali.

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 
u 3 f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea fuq bażi annwali permezz ta' 
pubblikazzjoni elettronika aġġornata 
regolarment.

Or. en


