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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 dwar il-ħolqien ta' netwerk tal-uffiċjali ta' 
kollegament tal-immigrazzjoni
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0322),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), l-Artikolu 63(3(b)) u l-Artikolu 66 tat-Trattat KE, 
skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0055/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A7-0000/2009),

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

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

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

Emenda 1

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

Test proposta mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

[L-ewwel emena ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.] Jeħtieġ li n-netwerk tal-uffiċjali ta' 
kollegament jitħallew jaġixxu bi flessibilità suffiċjenti fi ħdan il-politika ġenerali tar-
relazzjonjiet esterni tal-Unjoni Ewropea.
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NOTA SPJEGATTIVA

Meta r-Regolament, li fl-istat attwali huwa soġġett għal emendi, ġie adottat fid-19 ta' Frar 
2004, l-aġenzija FRONTEX kienet għadha ma ġietx formalment stabbilita. L-adozzjoni mill-
Kunsill tar-Regolament li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni 
Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri saret 8 xhur aktar tard, eżattament fis-26 ta' 
Ottubru 2004.  

Fuq il-bażi tal-kompetenzi mogħtija mir-Regolament tagħha, l-aġenzija Frontex hija inkarigati 
li twettaq analiżi tar-riskju skont l-informazzjoni miġbura mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, tiffaċilita l-kooperazzjoni operattiva bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi, 
tikkoopera wkoll mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi jew mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali, pereżempju permezz ta' qsim ta' esperjenzi dwar il-kwistjonijiet ta' kontroll 
tal-fruntieri, it-taħriġ tal-gwardji tal-fruntieri, l-iskambju ta' informazzjoni operattiva u l-
operazzjonijiet konġunti.  

Ir-Regolament inizjali Nru 377/2004 tad-19 ta' Frar 2004 li jiddefinixxi l-uffiċjali ta' 
kollegament bħala r-rappreżentanti ta' wieħed mill-Istati Membri, li jinsabu f'pajjiż terz mis-
servizz għall-immigrazzjoni jew minn awtoritajiet kompetenti oħrajn biex jistabbilixxu u 
jżommu kuntatt mal-awtoritajiet tal-pajjiż li bagħtu biex jikkontribwixxi fil-prevenzjoni u fil-
ġlieda tal-immigrazzjoni illegali, ir-ritorn ta' immigranti illegali u l-immaniġġjar tal-
migrazzjoni legali.   

Jirriżulta evidenti li skont il-kompetenzi tagħhom, l-uffiċjali ta' kollegament tal-
immigrazzjoni li jinsabu fil-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir għat-twettiq 
tal-għanijiet tal-aġenzija FRONTEX, speċjalment meta nqisu li l-aġenzija ma għandhiex 
rappreżentanza barra mit-territorju tal-Unjoni.  

Il-proposta għal emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 għandha l-għan li l-
aġenzija FRONTEX tibbenefika mill-għarfien u mill-esperjenzi tal-uffiċjali ta' kollegament 
tal-immigrazzjoni u viċeversa, fatt li ma kienx previst fir-Regolament inizjali.  

Il-proposta għal emenda għandha dawn l-għanijiet li ġejjin: il-kompetenzi tal-aġenti ta' 
kollegament u tal-aġenzija FRONTEX jintużaw għal interess reċiproku, jinkiseb benefiċċju 
mill-informazzjoni miġbura min-netwerks tal-uffiċjali ta' kollegament u li tinqasam permezz 
tal-ICONet (Netwerk ta' Informazzjoni u ta' Koordinament għas-servizzi tal-Istati Membri li 
għandhom l-inkarigu tal-ġestjoni tal-flussi migratorji), jingħata aċċess għall-Fond għall-
Fruntieri Esterni bil-għan li jissaħħaħ il-ħolqien ta' netwerks ta' uffiċjali ta' kollegament u jiġi 
ffaċilitat l-operat tagħhom kif ukoll, fl-aħħar nett, jingħata kontribut lis-sistema ta' 
preżentazzjoni tar-rapporti semestrali.  

Biex dawn l-għanijiet jintlaħqu, l-Artikolu 3, 4 u 6 tar-Regolament Nru 377/2004 għandhom 
jiġu emendati.  

Il-bażi ġuridika proposta hija l-Artikolu 63(3(b)) u l-Artikolu 66 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea. Din il-bażi timplika l-applikazzjoni tas-sistema b'"ġeometrija varjabbli"
għal dak li għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni tar-Renju Unit, tal-Irlanda u tad-Danimarka fir-
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rigward tal-Protokoll ta' Schengen. Barra minn hekk, ġew eżaminati l-konsegwenzi tal-
emenda proposta fir-rigward tal-protokolli ffirmati f'dan qasam mill-Islanda, min-Norveġja, 
mill-Isvizzera u mil-Liechtenstein.

Mil-lat tekniku, l-emenda proposta hija rilevanti u meħtieġa. Iż-żminijiet iebsa li qiegħda 
tgħaddi minnhom l-Unjoni Ewropea jeżiġu ġestjoni xierqa tal-flussi tal-immigrazzjoni. Din 
għandha tinftiehem taħt iż-żewġ aspetti tagħha: il-ġestjoni tal-immigrazzjoni regolari u l-
ġestjoni tal-immigrazzjoni irregolari jew klandestina. 


