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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis 
ta’ Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2010)0624),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 77(2)(e) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0370/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– 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 
(A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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 kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni li kien 
stabbilit fl-1998 għaldaqstant għandu jiġi 
rivedut fir-rigward tat-tieni parti tal-mandat
mogħti lill-Kumitat Permanenti. L-ewwel 
parti tal-mandat mogħti lill-Kumitat 
Permanenti għandha tkompli tapplika kif 
ġie stipulat fil-Parti I tad-Deċiżjoni tas-
16 ta’ Settembru 1998.

(6) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni li kien 
stabbilit fl-1998 għaldaqstant għandu jiġi 
rivedut kemm fir-rigward tal-ewwel kif 
ukoll tat-tieni parti tal-mandat mogħti lill-
Kumitat Permanenti sabiex jiżgura li 
hemm mekkaniżmu wieħed uniformi 
bbażat fuq l-istess kriterji għall-Istati 
kanditati u għall-Istati Membri li diġà qed 
japplikaw għall-acquis ta’ Schengen.



PE460.834v01-00 6/21 PR\860326MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-għan hu li jkun hemm mekkaniżmu uniformi kemm għal kandidati kif ukoll għal Stati 
Membri taż-żona Schengen sabiex jiġu evitati standards doppji. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
konferiti lill-Kummissjoni. Dawk is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni1.
_________
1 ĠU L 55, 28.2.2011, p.13.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-emenda għandha l-għan li tiżgura li r-regoli l-ġodda ta' komitoloġija skont it-Trattat ta' 
Lisbona japplikaw. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jinkludi wkoll il-verifika tal-
leġiżlazzjoni relevanti dwar it-tneħħija tal-
kontrolli fuq il-fruntieri interni u verifiki fi 
ħdan it-territorju nazzjonali. Fid-dawl tan-

(10) Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni 
għandu jinkludi wkoll il-verifika tal-
leġiżlazzjoni relevanti dwar it-tneħħija tal-
kontrolli fuq il-fruntieri interni u verifiki fi 
ħdan it-territorju nazzjonali. Iż-żjarat fuq 
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natura speċifika ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, li ma jaffettwawx is-
sigurtà interna tal-Istati Membri, iż-żjarat 
fuq il-post rilevanti għandhom jiġu afdati 
esklussivament lill-Kummissjoni.

il-post rilevanti għandhom jiġu afdati lill-
uffiċjali tal-Kummissjoni f'koperazzjoni 
mal-esperti tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex ikun enfasizzat il-fatt li l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni hu bbażat f'koperazzjoni mill-
qrib bejn il-Kummissjoni u Stati Membri, esperti mill-Istati Membri għandhom jipparteċipaw 
ukoll fi żjarat fuq il-post dwar it-tneħħija ta' kontrolli mal-fruntieri interni. Ara l-emenda 
dwar l-Artikolu 12.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data u l-Awtorità Superviżorja 
Nazzjonali, kull wieħed skont il-
kompetenzi rispettivi tiegħu, għandhom 
jiġu involuti fil-proċess ta' evalwazzjoni u 
jipparteċipaw bħala osservaturi fi żjara 
fuq il-post dwar żona koperta mill-mandat 
tagħhom.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
L-Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni li jservi l-
għanijiet li ġejjin:

- biex jiġi żgurat li l-prekundizzjonijiet 
kollha biex jidħol fis-seħħ l-acquis ta' 
Schengen fi Stat kandidat tiegħu jiġu 
ssodisfati u 
- biex jivverifika l-applikazzjoni tal-acquis 
ta' Schengen fl-Istati Membri li għalihom l-
acquis ta' Schengen japplika bis-sħiħ u fl-
Istati Membri li għalihom, skont il-
Protokoll għat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
acquis ta' Schengen jgħodd parzjalment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fir-rigward tal-ewwel inċiż, l-għan hu li jkun hemm mekkaniżmu wieħed kemm għall-
kandidati kif ukoll għall-pajjiżi membri taż-żona Schengen sabiex jiġu evitati standards 
doppji.  It-tieni inċiż għandu l-għan li jiżgura li r-Renju Unit u l-Irlanda jipparteċipaw fil-
mekkaniżmu ta' evalwazzjoni sakemm jipparteċipaw fiż-żona Schengen.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
L-Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Esperti mill-Istati Membri li, skont l-Att ta' 
Adeżjoni relevanti, ma japplikawx bis-sħiħ 
l-acquis għandhom madanakollu 
jipparteċipaw fl-evalwazzjoni tal-partijiet 
kollha tal-acquis.

Esperti mill-Istati Membri li, skont l-Att ta' 
Adeżjoni relevanti, ma japplikawx bis-sħiħ 
l-acquis għandhom madanakollu 
jipparteċipaw fl-evalwazzjoni tal-partijiet 
kollha tal-acquis.
Esperti mill-Istati Membri li għalihom, 
skont il-Protokoll għat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
acquis ta' Schengen jgħodd biss 
parzjalment, għandhom jipparteċipaw fl-
evalwazzjoni ta' dawk il-partijiet tal-
acquis li huma applikabbli biss għal dawn 
l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-emenda għandha l-għan li tiżgura li esperti tar-Renju Unit u tal-Irlanda jistgħu 
jipparteċipaw f'dawk l-evalwazzjonijiet li jikkonċernaw partijiet mill-acquis ta' Schengen li 
jieħdu sehem fihom ir-Renju Unit u l-Irlanda.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-programm multiannwali jista' jkun 
fih referenzi għal evalwazzjonijiet tematiċi 
u/jew reġjonali skont l-Artikolu 8(1).

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
L-Artikolu 7 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
kwestjonarju standard lill-Istati Membri 
biex ikun evalwat fis-sena ta' wara sa mhux 
aktar tard mill-15 ta' Awwissu tas-sena 
preċedenti. Il-kwestjonarji standard 
għandhom ikopru l-leġiżlazzjoni rilevanti u 
l-mezzi organizzattivi u tekniċi disponibbli 
għall-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 
Schengen u d-dejta statistika għal kull 
qasam ta’ evalwazzjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
kwestjonarju standard lill-Istati Membri 
biex ikun evalwat fis-sena ta' wara sa mhux 
aktar tard mill-15 ta' Awwissu tas-sena 
preċedenti. Il-kwestjonarji standard 
għandhom jitfasslu f'koperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u għandhom 
ikopru l-leġiżlazzjoni rilevanti u l-mezzi 
organizzattivi u tekniċi disponibbli għall-
implimentazzjoni tal-acquis ta’ Schengen u 
d-dejta statistika għal kull qasam ta’ 
evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibni lista ta’ 
esperti maħtura mill-Istati Membri 
għall-parteċipazzjoni fi żjarat fuq il-
post. Il-lista għandha tiġi kkomunikata 
lill-Istati Membri.

imħassar

2. L-Istati Membri għandhom jindikaw l-
oqsma tal-kompetenzi ta’ kull espert fir-
rigward tal-oqsma elenkati fl-Anness ta' 
dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni b’kull tibdil mill-aktar fis 
possibbli.

imħassar

3. L-Istati Membri għandhom jindikaw 
liema esperti jistgħu jkunu disponibbli 
għaż-żjarat mhux imħabbra skont il-
ħtiġijiet stipulati fl-Artikolu 10(5).

imħassar

4. L-esperti għandu jkollhom il-kwalifiki 
xierqa, inkluż tagħrif teoretiku solidu u 
esperjenza prattika fl-oqsma kollha 

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

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-esperti magħżula tagħhom 
jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifikati fil-
paragrafu preċedenti, inkluż billi 
jindikaw it-taħriġ li ngħataw l-esperti. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-esperti 
jingħataw taħriġ kontinwu biex ikomplu 
jikkonformaw ma’ dawn il-ħtiġijiet.

kollha koperti mill-mekkaniżmu ta’ 
evalwazzjoni, kif ukoll għarfien tajjeb tal-
prinċipji ta’ evalwazzjoni, proċeduri u 
tekniki, u għandhom ikunu kapaċi 
jikkomunikaw b’mod effettiv b’lingwa 
komuni. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
f'koperazzjoni mal-Frontex għandhom 
jiżguraw li l-esperti jingħataw taħriġ 
rilevanti.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
L-Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iż-żjarat fuq il-post għandhom jitwettqu 
mill-gruppi maħtura mill-Kummissjoni.
Il-gruppi għandhom jikkonsistu f’esperti 
magħżula minn lista ta’ esperti msemmija 
fl-Artikolu 9 u minn uffiċjali tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-bilanċ ġeografiku u l-
kompetenza tal-esperti f'kull tim. L-esperti 
tal-Istati Membri ma jistgħux jieħdu sehem 
fi żjara fuq il-post fl-Istat Membru li fih 
huma jkunu impjegati.

1. Il-gruppi responsabbli għaż-żjarat fuq 
il-post għandhom jikkonsistu f'esperti 
maħtura mill-Istati Membri u minn
uffiċjali tal-Kummissjoni. L-esperti tal-
Istati Membri ma jistgħux jieħdu sehem fi 
żjara fuq il-post fl-Istat Membru li fih 
huma jkunu impjegati.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistieden l-
Istati Membri biex jaħtru esperti li huma 
disponibbli biex jipparteċipaw fiż-żjarat 
fuq il-post rispettivi, filwaqt li jindikaw l-
oqsma tal-kompetenzi tagħhom. Fil-każ 
ta’ żjarat imħabbra, il-Kummissjoni 
għandha tistieden lill-Istati Membri biex 
jaħtru esperti mhux aktar tard minn sitt 
ġimgħat qabel tkun skedata ż-żjara fuq il-
post. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
espert fi żmien ġimgħa.
Fil-każ ta’ żjarat mhux imħabbra, il-
Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati 
Membri biex jaħtru esperti mhux aktar 
tard minn ġimagħtejn qabel tkun skedata 
ż-żjara fuq il-post. L-Istati Membri 
għandhom jaħtru l-espert fi żmien 72 
siegħa.

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-Awtorità 
Superviżorja Nazzjonali, kull wieħed 
skont il-kompetenzi rispettivi tiegħu, 
għandhom jiġu mistiedna biex 
jipparteċipaw bħala osservaturi fi żjara 
fuq il-post dwar żona koperta mill-mandat 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
L-Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għadd ta’ esperti (inkluż osservaturi)
li jipparteċipaw fi żjarat ta’ evalwazzjoni 
ma’ jistax ikun iktar minn tmien persuni 
għaż-żjarat fuq il-post imħabbra u sitt 
persuni għaż-żjarat fuq il-post mhux 
imħabbra.

3. L-għadd ta’ esperti tal-Istati Membri li 
jipparteċipaw fi żjarat ta’ evalwazzjoni ma’ 
jistax ikun iktar minn tmien persuni għaż-
żjarat fuq il-post imħabbra u sitt persuni 
għaż-żjarat fuq il-post mhux imħabbra. 
Jekk in-numru ta' esperti maħtura mill-
Istati Membri jaqbeż dawk il-massimi, il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Istati Membri kkonċernati, għandha 
taħtar il-membri tal-grupp fuq il-bażi tal-
bilanċ ġeografiku u l-kompetenzi tal-
esperti.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
L-Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta’ żjarat imħabbra, l-Istati 
Membri li l-esperti tagħhom ikunu nħatru 
skont il-paragrafu 1 għandhom jiġu 
nnotifikati mill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn erba’ ġimgħat qabel tkun 
skedata ż-żjara fuq il-post. L-Istati 
Membri għandhom jikkonfermaw id-
disponibbiltà tal-esperti fi żmien ġimgħa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din issa qiegħda inkluża f'paragrafu 1.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
L-Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ ta’ żjarat mhux imħabbra, l-
Istati Membri li l-esperti tagħhom ikunu 
nħatru skont il-paragrafu 1 għandhom 
jiġu nnotifikati mill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn ġimgħa qabel tkun 
skedata ż-żjara fuq il-post. L-Istati 
Membri għandhom jikkonfermaw id-
disponibbiltà tagħhom tal-esperti fi żmien 
48 siegħa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din issa qiegħda inkluża f'paragrafu 1.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-Artikolu 10, timijiet għal żjarat 
fuq il-post mhux imħabbra biex 
jivverifikaw in-nuqqas ta’ kontrolli fuq il-
fruntieri interni għandhom jikkonsistu 
f'Uffiċjali tal-Kummissjoni biss.

Minkejja l-Artikolu 10, timijiet għal żjarat 
fuq il-post mhux imħabbra biex 
jivverifikaw in-nuqqas ta’ kontrolli fuq il-
fruntieri interni għandhom jikkonsistu fi 
tliet Uffiċjali tal-Kummissjoni u tliet 
esperti mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex ikun enfasizzat il-fatt li l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni hu bbażat fuq il-prinċipju ta' 
koperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni u Stati Membri, esperti mill-Istati Membri 
għandhom jipparteċipaw ukoll fi żjarat fuq il-post dwar it-tneħħija ta' kontrolli mal-fruntieri 
interni. Ara l-emenda dwar il-Premessa 10.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Gruppi ta' appoġġ

F'każ ta' nuqqasijiet serji skont it-tifsira 
tal-Artikolu 13(7), il-Frontex għandha 
twaqqaf grupp ta' esperti li, matul is-sitt 
xhur ta' wara s-sejba tan-nuqqas serju, 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri 
kkonċernati fir-rimedju tan-nuqqas. L-
esperti tal-Istati Membri jistgħu 
jipparteċipaw fil-grupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Nuqqasijiet serji li jistgħu jkollhom impatt sinifikanti fuq il-livell ġenerali ta’ sigurtà ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar iridu jiġu rrimedjati b'mod urġenti sabiex terġa' tiġi stabbilita l-
fiduċja reċiproka. Il-Frontex bħala aġenzija speċjalizzata jista' jkollha sehem importanti fl-
appoġġ lill-Istati Membri kkonċernati biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13b
Segwitu u sanzjonijiet

Sitt xhur wara s-sejba ta' nuqqas serju, il-
Kummissjoni għandha tiskeda żjara fuq 
il-post. Jekk iż-żjara fuq il-post turi li n-
nuqqas serju ma ġiex irrimedjat, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-kumitat imwaqqaf skont l-
Artikolu 15 dwar is-segwitu u s-
sanzjonijiet possibbli. Id-deċiżjoni dwar 
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is-segwitu u s-sanzjonijiet possibbli, li 
tista' twassal għall-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-kontrolli fuq il-fruntieri, għandha 
tittieħed skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jekk wara perjodu ta' sitt xhur u minkejja l-appoġġ mill-Frontex, l-Istat Membru ma jkunx 
irrimedja n-nuqqasijiet serji, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità, f'koperazzjoni mal-
kumitat magħmul mir-rappreżentanti tal-Istati Membri, li tiddeċiedi dwar miżuri ta' segwitu 
inkluż sanzjonijiet.

Emenda 20

Proposta għal regolament
L-Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat magħmul minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u 
mmexxija minn rappreżentant tal-
Kummissjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dan il-kumitat għandu 
jaqa’ taħt l-ambitu tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-emenda għandha l-għan li tiżgura li r-regoli l-ġodda ta' komitoloġija skont it-Trattat ta' 
Lisbona japplikaw. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
L-Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 4, 7 u 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
L-emenda għandha l-għan li tiżgura li r-regoli l-ġodda ta' komitoloġija skont it-Trattat ta' 
Lisbona japplikaw. Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni adegwata tar-rappreżentanti tal-Istati 
Membri, għandha tintgħażel il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011  Din il-proċedura tiżgura li l-proposti tal-Kummissjoni huma appoġġjati 
minn maġġoranza kkwalifikata tal-kumitat tal-esperti. B'kuntrast ma' dan, skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni 
anke jekk il-maġġoranza tar-rappreżentanti tal-Istati Membri jopponuha.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parti II tad-Deċiżjoni tal-Kumitat 
Eżekuttiv tas-16 ta’ Settembru 1998 li 
twaqqaf Kumitat Permanenti għall-
evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ 
Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), bit-
titolu "Kumitat ta’ implimentazzjoni għall-
Istati li diġà qed japplikaw il-
Konvenzjoni", għandu jitħassar minn sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-
16 ta’ Settembru 1998 li twaqqaf Kumitat 
Permanenti għall-evalwazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ Schengen 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.), bit-titolu 
"Kumitat ta’ implimentazzjoni għall-Istati 
li diġà qed japplikaw il-Konvenzjoni", 
għandu jitħassar minn sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Fl-opinjoni tar-rapporteur għandu jkun hemm mekkaniżmu ta' evalwazzjoni uniformi bbażat 
fuq ir-regolament attwali. Għaldaqstant id-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv għandha titħassar 
mhux biss fir-rigward tal-parti I iżda wkoll fir-rigward tal-parti II.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill jista' jiddeċiedi li jwettaq l-
evalwazzjonijiet ta' Schengen imsemmija 
fl-Atti tal-Adeżjoni u konklużi wara d-

imħassar
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dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Peress li l-emenda tal-Artikolu 1, paragrafu 1 diġa hi mmirata biex tinkludi l-pajjiżi kandidati 
fil-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni l-ġdid sa mill-bidu, l-Artikolu 20 ma għadux jintuża.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-ħolqien taż-żona Schengen lejn l-aħħar tat-tmeninijiet u l-bidu tad-disgħinijiet kien wieħed 
mill-akbar suċċessi tal-istorja Ewropea, avveniment ikkaratterizzat minn nuqqas ta’ kontrolli 
fil-fruntieri komuni bejn il-pajjiżi parteċipanti kif ukoll l-introduzzjoni tal-libertà tal-
moviment f’din iż-żona. Fl-istess waqt kienu implimentati diversi miżuri ta’ kumpens, 
partikolarment billi ġew imsaħħa l-kontrolli fil-fruntieri esterni kif ukoll il-koperazzjoni tal-
pulizija, tad-dwana u dik ġudizzjarja, il-ħolqien tas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen, eċċ.

It-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni titlob fiduċja reċiproka sħiħa bejn l-Istati Membri 
dwar il-kapaċità tagħhom li jimplimentaw b’mod sħiħ il-miżuri li permezz tagħhom dawk il-
kontrolli setgħu jitneħħew. Verament, is-sigurtà taż-żona Schengen tiddependi fuq il-mod 
dixxiplinat u effettiv li bih Stat Membru jesegwixxi l-kontrolli fil-fruntieri esterni tiegħu, kif 
ukoll fuq il-kwalità u l-ħeffa li bihom isir l-iskambju tal-informazzjoni permezz tas-SIS. Il-
fraġilità jew it-tħaddim inadegwat ta' xi wieħed jew aktar minn dawn l-elementi jpoġġu s-
sigurtà tal-Unjoni Ewropea u l-effiċjenza taż-żona ta' Schengen f'riskju.

Fl-1998 ġie mwaqqaf Kumitat Permanenti bil-kompitu li jevalwa l-Istati Membri f’żewġ 
stadji separati:

- id-dħul fis-seħħ: il-kumitat kellu jivverifika jekk il-prekundizzjonijiet kollha għall-
applikazzjoni tal-acquis ta’ Schengen kinux intlaħqu sabiex ikunu jistgħu jitneħħew il-
kontrolli tal-fruntiera;

- l-implimentazzjoni: il-fiduċja reċiproka stabbilita meta l-kontrolli interni tneħħew 
kellha tinżamm u tissaħħaħ permezz ta' evalwazzjonijiet tal-mod li bih l-acquis ta’ 
Schengen qed jiġi applikat mill-Istati Membri. 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Amsterdam fl-1999 u l-integrazzjoni tal-acquis ta’ 
Schengen fl-UE, l-isem tal-Kumitat Permanenti nbidel għal Grupp ta’ Ħidma ta’ 
Evalwazzjoni ta’ Schengen (SCH-EVAL). Il-mandat tiegħu, madankollu, ma nbidilx u l-
karattru intergovernattiv tiegħu ġie miżmum.

Skont il-Programm ta’ Hague, il-Kummissjoni kienet mistiedna biex tressaq proposta li sservi 
ta' suppliment u tirrimedja d-dgħufijiet identifikati għall-mekkaniżmu attwali ta’ evalwazzjoni 
ta' Schengen. F'Marzu 2009, il-Kummissjoni ppreżentat żewġ proposti għar-Regolament tal-
Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kunsill biex jiġi stabbilit qafas legali għal mekkaniżmu uniku ta' 
evalwazzjoni biex jivverifika u jsegwi l-applikazzjoni korretta tal-acquis ta' Schengen. Ir-
regolament tal-Kunsill kopra l-attivitajiet relatati mal-elementi tal-acquis ta' Schengen dwar 
il-moviment liberu u l-kontroll fil-fruntiera. Id-deċiżjoni tal-Kunsill kopriet miżuri ta' politika 
li kkumpensaw għat-tneħħija tal-kontrolli interni fil-fruntiera.

Il-proposti kellhom l-għan ukoll li jirreaġixxu għall-bidliet fis-sitwazzjoni legali wara l-
integrazzjoni tal-acquis ta’ Schengen fil-qafas tal-UE, meta kull dispożizzjoni tal-acquis 
irċeviet bażi legali skont l-ewwel jew it-tielet pilastru. 
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Il-Parlament Ewropew ġie kkonsultat dwar dawn iż-żewġ proposti u, fuq il-bażi tal-opinjoni 
mogħtija mis-Servizz Legali tiegħu rigward il-verifika dwar jekk il-bażi legali magħżula mill-
Kummissjoni kinetx l-aktar waħda xierqa, ikkonkluda li l-kodeċiżjoni kellha tkun il-proċedura 
magħżula għal-proposta ta' regolament. Peress li ż-żewġ proposti urew l-istess nuqqasijiet u, 
f'termini legali, irrappreżentaw iż-żewġ naħat tal-kwistjoni, jiġifieri l-ħolqien ta' sistema unika 
ta' evalwazzjoni ta' Schengen, kellhom jiġu ttrattati bħala pakkett. F'Ottubru 2009, il-
Parlament Ewropew irrifjuta ż-żewġ proposti u stieden lill-Kummissjoni biex tirtirahom u 
tressaq proposti ġodda, sostanzjalment imtejba, li jirrispettaw il-proċedura ta' kodeċiżjoni u li 
jikkunsidraw id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-proposta tat-tielet pilastu ma baqgħetx tapplika u 
ġiet irtirata fil-'Komunikazzjoni Omnibus' ta' Diċembru 2009. Fl-istess ħin, il-proposta 
preċedenti li jifdal (ir-Regolament tal-'ewwel pilastru') ġiet irtirata wkoll.

Il-qasam ta' applikazzjoni tal-proposta l-ġdida

F'Novembru 2010 ġiet imressqa proposta unika ġdida bl-għan li toħloq qafas legali għall-
evalwazzjoni tal-applikazzjoni korretta tal-acquis ta' Schengen. Dan il-mekkaniżmu ta’ 
evalwazzjoni hu mfassal biex isostni l-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri fil-kapaċità 
tagħhom biex japplikaw, b’mod effettiv u effiċjenti, il-miżuri li jakkumpanjawh li jagħmlu 
possibbli ż-żamma ta’ żona mingħajr fruntieri interni. 

Il-kodeċiżjoni hija proposta bħala proċedura leġiżlattiva, minħabba li l-Parlament Ewropew 
(PE) huwa parteċipant bis-sħiħ fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Biex tiżdied it-
trasparenza, hu propost rappurtaġġ regolari lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar 
evalwazzjonijiet imwettqa, konklużjonijiet maħruġa mill-evalwazzjonijiet u miżuri ta' segwitu 
meħuda mill-Istati Membri kkonċernati.

Il-proposta għandha l-għan ukoll li l-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen issir aktar 
effiċjenti, filwaqt li tiżgura l-implimentazzjoni trasparenti, effettiva u konsistenti tal-acquis ta’ 
Schengen.

Dan il-mekkaniżmu ġdid ta' evalwazzjoni għandu jkun ibbażat fuq kwestjonarji u żjarat fuq il-
post, imħabbra u mhux, u hu organizzat f'fażijiet. Għandu jkun hemm programm 
multiannwali ta' ħames snin (kull Stat Membru għandu jiġi evalwat minn tal-anqas darba 
f'perjodu ta' ħames snin) bil-lista ta' pajjiżi li għandhom jiġu evalwati (il-fażi preparatorja). L-
abbozz ta' programm għandu jiġi adottat minn proċedura ta' komitoloġija. 

Fil-każ tal-programm annwali, li għandu jkun ibbażat fuq l-analiżi tal-valutazzjoni tar-riskji 
magħmula mill-Frontex, għandha ssir l-istess ħaġa. Dan il-programm għandu jistabbilixxi l-
evalwazzjonijiet li għandhom isiru f'kull pajjiżi, bi twissija minn qabel jew mingħajr (f'dan il-
każ, il-lista tal-Istati Membri għandha tkun kunfidenzjali).



PR\860326MT.doc 21/21 PE460.834v01-00

MT

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur ifaħħar lill-Kummissjoni talli ressqet din il-proposta ġdida, li mhux biss 
tikkunsidra wħud mill-kritiki li saru mill-Parlament aktar kmieni, iżda tipprovdi wkoll–
ġustament– bażi legali (l-Artikolu 77(2)(e) TFUE) li tinkludi l-użu tal-proċedura ta' 
kodeċiżjoni (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja).

Mekkaniżmu ġdid ta' evalwazzjoni ta' Schengen għandu bżonn ikun stabbilit skont dan li ġej:

- għandu jkun aktar orjentat lejn il-Komunità (u bbażat fuq approċċ Ewropew u fuq l-
involviment tal-istituzzjonijiet Komunitarji minflok fuq approċċ purament intergovernattiv);

- għandu jkun aktar trasparenti (u għalhekk jimponi obbligazzjoni li jinforma lill-Kunsill u 
lill-Parlament dwar ir-riżultat taż-żjarat fuq il-post u dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni u l-implimentazzjoni tagħhom);

- għandu jipprovdi aktar koperazzjoni (billi joħloq bilanċ bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fir-rigward tal-parteċipazzjoni tagħhom bili jħalli lill-esperti Ewropej u dawk 
nazzjonali jipparteċipaw bis-sħiħ);

- għandu juża r-riżorsi b'mod aktar effikaċi (billi jinvolvi lill-Frontex u jagħmel użu mill-
esperjenza u l-analiżi tar-riskju tagħha);

- għandu jkun aktar effikaċi (il-gruppi għandhom ikunu anqas "ingombrużi";

- għandu joħloq aktar rigorożità (billi jippermetti valutazzjoni preċiża biex tinfluwenza l-grad 
ta' konformità mar-regoli ta' Schengen u tipprovdi azzjoni korretta immedjata biex tneħħi 
kwalunkwe sens ta' impunità).

Ir-rapporteur ma jaqbilx ma' sistema bbażata fuq 'standards doppji' li jistgħu jkunu severi 
ħafna għall-pajjiżi kandidati u klementi ħafna għall-pajjiżi li huma diġa fiż-żona Schengen. 
Hu jemmen għalhekk li r-regoli jridu jkunu dejjem l-istess u li s-sistema ta' evalwazzjoni trid 
timxi mill-premessa li jkomplu jiġu mħarsa tul iż-żmien u mhux fil-mument tad-dħul biss. 
Għalhekk ma tagħmilx sens li jkun hemm kriterji u sistemi ta' evalwazzjoni differenti għall-
membri u għall-kandidati.

Ir-rapporteur jixtieq, għal darba oħra, jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-fiduċja 
reċiproka, il-bażi soda li fuqha hi mibnija s-sistema kollha ta' Schengen.

Fl-aħħarnett, hu fittex li jiżgura l-parteċipazzjoni parzjali tar-Renju Unit u tal-Irlanda sabiex 
jippermettilhom li jiġu evalwati fir-rigward tal-koperazzjoni bejn il-pulizija, l-operazzjonijiet 
tas-SIS/SIRENE, u l-protezzjoni tad-data.


