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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 emendata għal regolament 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 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)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0254),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 78(2)(e), l-Artikolu 87(2)(a) u l-
Artikolu 88(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0148/2012),

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

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid tal-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-20 ta' Settembru 2012 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
indirizzata lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-
Artikolu 87(3) tar-Regola ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A7-0000/2012),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata ma tinkludi ebda tibdil 
sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-
tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti 
mingħajr tibdil sustanzjali;

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

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 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għall-għanijiet tal-applikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru […/…] 
[li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun ddeterminat 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], huwa neċessarju li tkun 
stabbilita l-identità tal-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali u ta' persuni 
maqbuda b'konnessjoni mal-qsim kontra l-
liġi tal-fruntieri esterni tal-Unjoni. Hija 
wkoll ix-xewqa, sabiex ir-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] 
ikun applikat b'mod effettiv, u b'mod 
partikolari l-punti (b) u (d) tal-
Artikolu 18(1) tiegħu, li kull Stat Membru 
jitħalla jikkontrolla jekk ċittadin ta’ pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat li jinstabu 
joqogħdu fit-territorju tiegħu b'mod illegali 
jkunux applikaw għal protezzjoni 
internazzjonali fi Stat Membru ieħor.

(4) Għall-għanijiet tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru […/…] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li 
jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
ikun ddeterminat 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], huwa neċessarju li tkun 
stabbilita l-identità tal-applikanti għal 
protezzjoni internazzjonali u ta' persuni 
maqbuda b'konnessjoni mal-qsim kontra l-
liġi tal-fruntieri esterni tal-Unjoni. Hija 
wkoll ix-xewqa, sabiex ir-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] ikun applikat 
b'mod effettiv, u b'mod partikolari l-
punti (b) u (d) tal-Artikolu 18(1) tiegħu, li 
kull Stat Membru jitħalla jikkontrolla jekk 
ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr 
Stat li jinstabu joqogħdu fit-territorju 
tiegħu b'mod illegali jkunux applikaw għal 
protezzjoni internazzjonali fi Stat Membru 
ieħor.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija waħda teknika u l-għan tagħha hu li tallinja t-test mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat ta' Lisbona.

Emenda 2

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 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.

(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) 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 337, 20.12.2011, p. 9.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda hija waħda teknika u l-għan tagħha hu li tallinja t-test mat-titolu tad-Direttiva 
emendata dwar il-Kwalifika.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li t-trasmissjoni ta' dejta tal-
marki tas-swaba' tkun ta' kwalità xierqa 
għall-finijiet ta' tqabbil permezz tas-
sistema kompjuterizzata ta' għarfien tal-
marki tas-swaba'. L-awtoritajiet kollha bi 
dritt ta' aċċess għall-EURODAC 
għandhom jinvestu f'taħriġ adegwat u fit-
tagħmir teknoloġiku meħtieġ. L-
awtoritajiet bi dritt ta' aċċess għall-
EURODAC għandhom jinfurmaw lill-
Aġenzija dwar diffikultajiet speċifiċi fir-
rigward tal-kwalità tad-dejta, sabiex 
tinstab soluzzjoni għalihom.

Or. en

Emenda 4

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 

(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 
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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. 

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, filwaqt li jitqies li l-
protezzjoni tad-dejta hija fattur 
fundamentali fl-operat b'suċċess tal-
EURODAC u li s-sigurtà tad-dejta, 
kwalità teknika għolja u l-legalità tal-
konsultazzjonijiet huma essenzjali biex 
ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel u 
xieraq tal-EURODAC kif ukoll biex tiġi 
ffaċilitata l-applikazzjoni 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]. 

Or. en

Emenda 5

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. L-Aġenzija għandha 
tissottometti rapport annwali dwar l-
attivitajiet tas-Sistema Ċentrali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "applikant għal protezzjoni 
internazzjonali" tfisser ċittadin ta' pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat li jkunu 
ssottomettew applikazzjoni għal 
protezzjoni internazzjonali kif imfisser fl-
Artikolu 2(g) tad-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/KE li fir-rigward tagħha għadha 
ma tteħditx deċiżjoni finali;

(b) "applikant għal protezzjoni 
internazzjonali" tfisser ċittadin ta' pajjiż 
terz jew persuna mingħajr Stat li jkunu 
ssottomettew applikazzjoni għal 
protezzjoni internazzjonali kif imfisser fl-
Artikolu 2(h) tad-Direttiva 2011/95/UE li 
fir-rigward tagħha għadha ma tteħditx 
deċiżjoni finali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija waħda teknika u l-għan tagħha hu li tallinja t-test mad-Direttiva emendata 
dwar il-Kwalifika.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) f'dak li għandu x'jaqsam ma' persuna 
koperta bl-Artikolu 14, l-Istat Membru li 
jittrasmetti dik id-dejta lis-Sistema Ċentrali 
u li jirċievi r-riżultati tat-tqabbil;

(iii) f'dak li għandu x'jaqsam ma' persuna 
koperta bl-Artikolu 14, l-Istat Membru li 
jittrasmetti d-dejta personali lis-Sistema 
Ċentrali u li jirċievi r-riżultati tat-tqabbil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adattament terminoloġiku.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "suċċess" għandha tfisser l-eżistenza ta' 
tqabbila jew tqabbil stabbilit mis-Sistema 
Ċentrali permezz ta' tqabbil bejn 
informazzjoni dwar marki tas-swaba’
rreġistrata fil-bażi tad-dejta ċentrali u dawk 
trasmessi minn Stat Membru fir-rigward ta' 
persuna, mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa 
li Stati Membri għandhom jikkontrollaw 
immedjatament ir-riżultati tat-tqabbil 
konformement mal-Artikolu 18(4);

(e) "suċċess" tfisser l-eżistenza ta' tqabbila 
jew tqabbil stabbilit mis-Sistema Ċentrali 
permezz ta' tqabbil bejn informazzjoni 
dwar marki tas-swaba’ rreġistrata fil-bażi 
tad-dejta ċentrali kompjuterizzata tal-
marki tas-swaba' u dawk trasmessi minn 
Stat Membru fir-rigward ta' persuna, 
mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa li Stati 
Membri għandhom jikkontrollaw 
immedjatament ir-riżultati tat-tqabbil 
konformement mal-Artikolu 18(4);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija waħda teknika u l-għan tagħha hu li tallinja l-kliem użat ma' dak tal-
Artikolu 3(1)(a).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proċedura sabiex jittieħdu l-marki tas-
swaba’ għandha tkun stabbilita u applikata 
bi qbil mal-prattika nazzjonali tal-Istat 
Membru konċernat u skont il-
protezzjonijiet preskritti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, fil-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali u fil-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal. 

5. Il-proċedura sabiex jittieħdu l-marki tas-
swaba’ għandha tkun stabbilita u applikata 
bi qbil mal-prattika nazzjonali tal-Istat 
Membru konċernat u skont il-
protezzjonijiet preskritti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, fil-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali u fil-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom 
ikunu konsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib lil dan ir-Regolament konformi mad-Direttiva dwar l-istandards minimi 
tal-proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u t-tneħħija tal-protezzjoni internazzjonali li 
tispeċifika li l-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-konsiderazzjoni primarja meta jiġi 
implimentat ir-Regolament. Barra minn hekk, il-KEPD fir-Rapport ta’ Attività tiegħu tal-
2008-2009 enfasizza d-drittijiet ta’ persuni soġġetti għall-evalwazzjonijiet tal-età.

Emenda 10

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 jintużaw l-aħjar tekniki 
disponibbli għas-Sistema Ċentrali, soġġetta 
għal analiżi ta’ spiża-benefiċċju, f’kull ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "tekniki" tkopri kemm it-teknoloġija użata u l-mod li bih l-installazzjoni tiġi 
ddiżinjata, mibnija, miżmuma u mħaddma kif ġie propost ukoll fl-opinjoni tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) dwar il-Eurodac tat-18 ta' Frar 2009.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull xahar, l-Aġenzija għandha tħejji 
statistiċi dwar ix-xogħol tas-Sistema 
Ċentrali, li jindikaw b'mod partikolari:

1. Kull tliet xhur, l-Aġenzija għandha 
tħejji statistiċi dwar ix-xogħol tas-Sistema 
Ċentrali, li jindikaw b'mod partikolari:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istatistiċi ta' kull xahar huma frekwenti wisq u jkomplu jżidu l-ħidma tal-Aġenzija u tal-
istituzzjonijiet li jirċevuhom bir-riskju li ma jagħtux stampa rilevanti tal-attivitajiet li qed isir 
rapport dwarhom.

Emenda 12

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 mmarkati
skont l-Artikolu 18(1) u (2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 18, huma l-Istati Membri li jimmarkaw id-dejta rilevanti u jneħħu l-
immarkar. L-istatistiċi għandu jkun fihom in-numru ta' settijiet ta' dejta mmarkati u mhux it-
talbiet għal tali mmarkar.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) in-numru ta' suċċessi dwar persuni 
msemmija fl-Artikolu 18(1) li għalihom 
ġew irreġistrati suċċessi taħt il-punti (b) u 
(d) ta’ dan l-Artikolu.

(g) in-numru ta' suċċessi dwar persuni 
msemmija fl-Artikolu 18(1) li għalihom 
ġew irreġistrati suċċessi taħt il-punti (b), 
(c) u (d) ta’ dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 14

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-dejta tal-
istatistika għandha tkun stabbilita fil-forma 
ta' kompilazzjoni tal-istatistiċi ta' kull tliet 
xhur 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 11.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġbir, trasmissjoni u tqabbil ta' marki tas-
swaba'

Ġbir, trasmissjoni u tqabbil ta' dejta dwar
marki tas-swaba'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika (armonizzazzjoni tal-kliem użat mat-titoli tal-Artikoli 14 u 17).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
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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.

fejn mhux possibbli li jittieħdu l-marki tas-
swaba’ ta’ applikant minħabba miżuri li 
ttieħdu sabiex tiġi żgurata s-saħħa tal-
applikant, għall-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika jew għal raġunijiet tekniċi, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-difetti tekniċi jistgħu jseħħu f'kull ħin, għalhekk il-ħtieġa taż-żieda.

Emenda 17

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, għall-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika jew għal raġunijiet tekniċi, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-difetti tekniċi jistgħu jseħħu f'kull ħin, għalhekk il-ħtieġa taż-żieda.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qed tiġi proposta sabiex it-test jiġi allinjat mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 20(1)(b).

Emenda 19

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) id-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, kif 
ukoll 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

Ġustifikazzjoni

L-objettiv huwa li jiġi ċċarat li l-persuna koperta b'dan ir-Regolament għandha tkun 
infurmata dwar "id-dritt ta' aċċess għal dejta dwarha" minflok dwar "l-eżistenza tad-dritt". 
Fl-istess linja jkun aktar ċar li jiġi indikat li l-persuna se tkun infurmata dwar "il-proċeduri 
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għall-eżerċitar ta' dawk id-drittijiet" kif ġie propost ukoll mill-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data fl-opinjoni tiegħu.

Emenda 20

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. L-
aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu 
konsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri meta japplikaw dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib lil dan ir-Regolament konformi mad-Direttiva dwar l-istandards minimi 
tal-proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u t-tneħħija tal-protezzjoni internazzjonali li 
tispeċifika li l-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu l-konsiderazzjoni primarja meta jiġi 
implimentat ir-Regolament. Barra minn hekk, il-KEPD fir-Rapport ta’ Attività tiegħu tal-
2008-2009 enfasizza d-drittijiet ta’ persuni soġġetti għall-evalwazzjonijiet tal-età.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-EURODAC ġiet stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta' 
"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' 
Dublin1. F'Diċembru 20082 l-Kummissjoni adottat proposta mfassla mill-ġdid għall-emenda 
tar-Regolament EURODAC bil-għan li jiġi żgurat appoġġ aktar effiċjenti għall-applikazzjoni 
tar-Regolament ta' Dublin, filwaqt li jiġu indirizzati b'mod xieraq il-preokkupazzjonijiet dwar 
il-protezzjoni tad-dejta u filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi fl-acquis dwar l-asil kif ukoll il-
progress tekniku li sar mill-adozzjoni tar-Regolament fis-sena 2000. Din il-proposta allinjat 
ukoll il-qafas tal-ġestjoni tal-IT ma’ dak tar-Regolamenti tas-SIS II u tal-VIS billi pprevediet 
li tieħu l-kompiti tat-tmexxija operattiva għall-EURODAC mill-Aġenzija futura għat-tmexxija 
operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju tal-libertà, sigurtà u ġustizzja3.

F'Mejju 2009, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva4 li tapprova l-proposta 
tal-Kummissjoni skont numru ta' emendi.

F'Settembru 2009 l-Kummissjoni adottat proposta emendata sabiex, minn naħa waħda, tieħu 
inkonsiderazzjoni r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u r-riżultati ta' negozjati fil-Kunsill u, 
min-naħa l-oħra, tintroduċi l-possibilità għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri 
u għall-Europol li jaċċedu għall-bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC għall-finijiet ta' 
prevenzjoni, identifikazzjoni u investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati kriminali serji oħra5. 
Il-proposta daħħlet klawsola "passerelle" biex tippermetti l-aċċess għal finijiet ta' infurzar tal-
liġi kif ukoll id-dispożizzjonijiet ta' akkumpanjament meħtieġa u emendat il-proposta ta' 
Diċembru 2008. Fl-istess żmien il-Kummissjoni ressqet il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill 
dwar talbiet għal tqabbil ma' dejta tal-EURODAC mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri u l-Europol għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi6, li indikat il-modalitajiet preċiżi 

                                               
1 ĠU L 62, 5.3.2002, p. 1.
2 Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 

'Eurodac' għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni effettiva tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi 
biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għal 
protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' 
pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat], COM(2008)825 finali.

3 Il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
Aġenzija għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-
libertà, sigurtà u ġustizzja [COM(2009)293 finali] ġiet adottata fl-24 ta' Ġunju 2009. 
Proposta emendata ġiet adottata fid-19 ta' Marzu 2010: Proposta emendata għal 
regolament (UE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
Aġenzija għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-
libertà, sigurtà u ġustizzja COM(2010)93.

4 L-istabbiliment ta’ 'Eurodac' għall-paragun tal-marki tas-swaba' (tfassil mill-ġdid), 
P6_TA(2009)0378.
5 Tali proposta ntalbet mill-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-Eurodac 

mill-pulizija u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri kif ukoll mill-
Europol tat-12 u t-13 ta' Ġunju 2007.

6 COM(2009)344.
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ta' tali aċċess1.
Il-Parlament Ewropew ma ħariġx riżoluzzjoni leġiżlattiva dwar il-proposti ta' Settembru 2009. 

Il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill ma baqgħetx valida b'riżultat tad-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona. Il-Komunikazzjoni dwar il-konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa2

indikat li tali proposta tkun irrevokata formalment u tinbidel bi proposta ġdida biex jitqies il-
qafas il-ġdid tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Il-proposta mressqa mill-Kummissjoni fil-11 ta' Ottubru 2010 ma inkludietx il-possibbiltà ta' 
aċċess għal finijiet ta' infurzar tal-liġi preżenti fil-proposta ta' Settembru 2009 u daħħlet żewġ 
elementi addizzjonali:
– fl-Artikolu 18(4) il-ħtieġa għal verifika tal-identifikazzjoni awtomatizzata minn espert tal-
marki tas-swaba' hija ċċarata
– fl-Artikolu 24(1) jiddaħħlu dispożizzjonijiet xierqa sabiex il-Kumitat ikun jista', skont ir-
Regolament ta' Dublin, jinkludi informazzjoni dwar il-EURODAC fil-fuljett li għandu jitħejja 
skont l-Artikolu 4(3).
Fit-3 ta' Frar 2011, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern adotta vot ta' 
orjentazzjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni.  

Il-proposta attwali tirrevoka l-proposta tal-2010 u tibdilha b'oħra ġdida sabiex, l-ewwel nett, 
tieħu inkonsiderazzjoni r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u r-riżultati ta' negozjati fil-
Kunsill; it-tieni, tintroduċi l-possibbiltà għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri 
u għall-Europol li jaċċedu għall-bażi tad-dejta ċentrali tal-EURODAC għall-finijiet tal-
prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u reati kriminali serji 
oħrajn. L-inklużjoni ta' aċċess għall-infurzar tal-liġi għall-EURODAC kienet meħtieġa bħala 
parti minn ftehim ibbilanċjat dwar in-negozjati tal-pakkett ta' Sistema Ewropea Komuni tal-
Asil bil-għan li l-pakkett jitlesta sa tmiem l-2012.  

In-netwerks tal-kriminalità organizzata minn pajjiżi terzi jippruvaw jisfruttaw is-sistema tal-
asil biex idaħħlu membri kriminali ta' netwerk fi Stat Membru tal-UE bħala kuntatti għan-
negozju kriminali tagħhom. Ladarba jidħlu fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE, dawn il-
membri tan-netwerk tal-kriminalità organizzata jitolbu l-asil b'identitajiet foloz sabiex ikunu 
jistgħu joqogħdu leġittimament fl-UE bla ebda rekord kriminali. Barra minn hekk, l-
informazzjoni pprovduta mill-Europol turi li t-traffikanti tal-bnedmin jippruvaw ukoll 
jisfruttaw is-sistema tal-asil billi jitolbu l-asil billi jigdbu dwar il-pajjiż ta' oriġini. 
B'kunsiderazzjoni ta' dawn il-preokkupazzjonijiet, ir-Rapporteur tilqa' l-possibbiltà għall-
awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri u għall-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) li 
jitolbu t-tqabbil tad-dejta dwar il-marki tas-swaba' – fuq bażi ta' qbil/l-ebda qbil – ma' dawk 
maħżuna fil-bażi ta' dejta tal-EURODAC għall-ġlieda kontra r-reati terroristiċi u reati 
kriminali serji oħrajn. Ir-Rapporteur temmen li l-previżjoni tal-aċċess tal-infurzar tal-liġi 
għall-EURODAC hija pass sinifikanti 'l quddiem mill-aħħar proposta, li kapaċi tipprevjeni t-
tip ta' sitwazzjonijiet deskritti hawn fuq filwaqt li tkun akkumpanjata mis-salvagwardji 
neċessarji. 

                                               
1 COM(2010)555, p. 2-3.
2 COM(2009)665 finali/2.
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Ir-Rapporteur tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni. Ressqet għadd ta' emendi li jistgħu 
jinġabru f'żewġ kategoriji: emendi tekniċi (eż.: allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' 
Lisbona, referenzi għall-proposta mfassla mill-ġdid dwar id-"Direttiva dwar il-Kwalifika", 
referenzi interni) u emendi bil-għan li jiġi ċċarat it-test (eż.: it-tibdil tat-terminu "teknoloġija" 
bit-terminu "tekniki" fl-Artikolu 4, żidiet fit-taqsima dwar l-istatistiċi u kjarifika rigward id-
dritt ta' aċċess għal dejta). Emendi addizzjonali għandhom l-għan li jiġu inklużi r-rimarki tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

Ref.: D(2012)46723

Is-Sur Juan Fernando López Aguilar 
President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
ASP 11G306
Brussell

Suġġett: Proposta emendata għal regolament 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 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)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Għażiż President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li għandi l-unur nippresjedi, eżamina l-proposta msemmija 
hawn fuq, skont it-termini tal-Artikolu 87 dwar it-Tfassil mill-Ġdid, kif iddaħħal fir-Regoli ta’ 
Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu jgħid hekk: 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla 
sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf 
lill-kumitat responsabbli b'dan. 

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 156 u 157, l-emendi għandhom 
ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet 
tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat 
responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-partijiet kodifikati tal-proposta, 
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huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-
aħħar għandha tgħarraf lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 54, bil-pożizzjoni tagħha fir-
rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' tfassil mill-
ġdid."

B'segwitu għall-opinjoni tas-Servizz Legali, li r-rappreżentanti tiegħu pparteċipaw fil-laqgħat 
tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv li eżamina l-proposta għal tfassil mill-ġdid, u b'konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
jikkunsidra li l-proposta msemmija ma tinkludi l-ebda tibdil sostantiv ħlief dak identifikat 
bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux 
mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal 
kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil fis-sostanza tagħhom.

Għaldaqstant, wara diskussjoni fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' Settembru 2012, il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali, bi 17-il vot favur, 2 voti kontra u bl-ebda astensjoni1, jirrakkomanda li l-
Kumitat tiegħek, bħala l-kumitat responsabbli, jipproċedi biex jeżamina l-proposta msemmija 
hawn fuq bi qbil mal-Artikolu 87.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner LEHNE

Mehmuż: Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.

                                               
1 Membri preżenti: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; 
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 18 ta' Lulju 2012

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta emendata għal regolament 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 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)
COM(2012)0254 tat-30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' tfassil mill-ġdid tal-atti legali, u b’mod partikulari il-punt 9 tiegħu, il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fl-14 u l-20 ta' Ġunju 2012 kellu laqgħa ddedikata, 
fost affarijiet oħra, għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

F'dawk il-laqgħat, eżami tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
li jfassal mill-ġdid ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta' Diċembru 2000 
dwar l-istabbiliment ta' "EURODAC" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' għall-applikazzjoni 
effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 407/2002 tat-
28 ta' Frar 2002 li jistabbilixxi ċerti regoli biex jimplimentaw ir-Regolament (KE) 
Nru 2725/2000 dwar l-istabbiliment ta' Eurodac għat-tqabbil ta' marki tas-swaba għall-
applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta' Dublin wassal lill-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv 
biex, bi qbil komuni, jistabbilixxi dan li ġej.

1) Fir-rigward tal-memorandum ta’ spjegazzjoni, bil-għan li l-abbozzar isir f’konformità sħiħa 
mar-rekwiżiti relevanti stabbiliti mill-Ftehim Interistituzzjonali dan id-dokument kellu 
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jispeċifika liema dispożizzjonijiet tal-att aktar bikri ma jinbidlux fil-proposta, kif previst fil-
punt 6(a)(iii) ta’ dak il-ftehim.

2) Fil-proposta għal tfassil mill-ġdid, il-partijiet li ġejjin tat-test kellhom jiġu mmarkati billi 
tintuża tipa ta’ kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostanzjali:

– fit-titolu tal-att, l-aħħar kliem “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”;

– fl-Artikolu 8(1), il-kliem introduttorju, fl-Artikolu 24(1), (5) u (6) u fl-Artikolu 26, it-tibdil 
tal-kliem "Unità Ċentrali" bil-kelma "Aġenzija";

– fl-Artikolu 9(3), il-kliem "bl-eċċezzjoni ta’ dawk trasmessi skont l-Artikolu 10, punt (b)";

– fl-Artikolu 9(5), is-sostituzzjoni tan-numru tal-artikolu "5(1)" bin-numru "8(a) sa (g)";

– fl-Artikolu 17(4), it-tħassir tal-kliem "u 6";

– fl-Artikolu 24(2), il-kliem "l-Artikolu 14(2) u l-Artikolu 17(2)";

– fl-Artikolu 27(3), it-tħassir tan-numru tal-artikolu "12(4)(a)".

3) Il-kliem eżistenti tal-Premessi 13, 14, 20 u 23 tar-Regolament (KE) Nru 2725/2000 
kellhom ikunu preżenti fit-test tal-proposta għal tfassil mill-ġdid. Dak il-kliem kellu jiġi 
identifikat billi jiġi ngassat darbtejn u billi tintuża tipa ta’ kulur griż li ġeneralment tintuża 
sabiex jiġu mmarkati l-bidliet sostanzjali li fihom it-tħassir propost tat-testi eżistenti.

4) Fl-Artikolu 2(1)(c)(i), ir-referenza magħmula għall-"Artikolu 6" tidher li mhijiex preċiża u 
għandha tiġi sostitwita b’referenza korretta.

5) Fl-Artikolu 2(1)(c)(ii), ir-referenza għall-"Artikolu 11" għandha tiġi adattata sabiex 
tinftiehem bħala referenza għall-"Artikolu 14".

6) Fl-Artikolu 2(1)(c)(iii), ir-referenza għall-"Artikolu 14" għandha tiġi adattata sabiex 
tinftiehem bħala referenza għall-"Artikolu 17".

7) Fl-Artikolu 2(e), ir-referenza għall-"Artikolu 18(4)" għandha tiġi adattata sabiex tinftiehem 
bħala referenza għall-"Artikolu 25(4)".

8) Fl-Artikolu 8(1)(a), il-kliem "applikanti għal asil", li jidher qabel il-kelma "persuni" fil-
kliem eżistenti tal-Artikolu 3(3), l-ewwel subparagrafu, il-punt (a), tar-Regolament (KE) 
Nru 2725/2000, kellu jkun preżenti u kellu jkun identifikat permezz ta’ ngassar doppju.

9) Fl-Artikolu 9(3), il-kliem "mill-Unità Ċentrali", li jidher bejn il-kliem "għandha tkun 
imqabbla" u "mad-dejta dwar marki tas-swaba'" fil-kliem eżistenti tal-Artikolu 4(3) tar-
Regolament (KE) Nru 2725/2000, kellu jkun preżenti u kellu jkun identifikat permezz ta’ 
ngassar doppju.
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10) Fl-Artikolu 16(2), ir-referenza għall-"Artikolu 28(3)" għandha tiġi adattata sabiex 
tinftiehem bħala referenza għall-"Artikolu 27(3)".

11) Fl-Artikolu 29(13), ir-referenza għall-"paragrafu 13" għandha tiġi adattata sabiex 
tinftiehem bħala referenza għall-"paragrafu 11".

12) Il-kliem eżistenti tal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2725/2000 kellu jkun preżenti 
u kellu jiġi identifikat permezz ta’ ngassar doppju.

13) Il-kliem introduttorju u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 407/2002 
kellu jkun preżenti fit-test ta' tfassil mill-ġdid u kellu jiġi identifikat permezz ta’ ngassar 
doppju. Il-punt (c) tal-istess artikolu wkoll kellu jkun preżenti u kellu jiġi identifikat permezz 
ta’ ngassar doppju u tipa ta’ kulur griż.

14) Il-kliem eżistenti tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 407/2002 kellu jkun preżenti 
fit-test ta’ tfassil mill-ġdid u kellu jiġi identifikat permezz ta’ ngassar doppju.

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 
qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. 
Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv innota wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti b’dawk l-emendi sostantivi, il-proposta 
tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-test legali eżistenti, mingħajr tibdil 
sustanzjali.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali


