
PR\926770MT.doc PE504.389v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

2012/0309(COD)

11.6.2013

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 
tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri 
esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Mariya Gabriel



PE504.389v01-00 2/9 PR\926770MT.doc

MT

PR_COD_1app

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.

ntestatura 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 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu 
jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li 
huma eżentati minn dik il-ħtieġa
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0650),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-punt (a) tal-Artikolu 77(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0371/2012),

– 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-
0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali 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.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1. Rimarki introduttorji  

Ir-Regolament 539/20011 jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża 
fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri (l-hekk imsejħa “lista 
negattiva”) u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (l-hekk imsejħa 
“lista pożittiva”, Anness II). 

Din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li taġġorna dan ir-Regolament. 
Ladaraba l-kriterji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 539/2001 jistgħu jevolvu maż-żmien 
skont il-pajjiżi terzi, għandha ssir reviżjoni regolari tal-kompożizzjoni tal-listi negattivi u 
dawk pożittivi. 

Mal-preżentazzjoni ta' din il-proposta, il-Kummissjoni Ewropea rreaġixxiet għall-invit tal-
Kunsill Ewropew, espress fil-programm ta' Stokkolma, biex teżamina mill-ġdid 
perjodikament dawn iż-żewġ listi. Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament 
Ewropew għandu s-saħħa ta’ kodeċiżjoni fuq il-politiki komuni tal-viżi kollha b’mod 
konformi mal-Artikolu 77, paragrafu 2, punt a), tat-TFUE. 

2. Il-kuntest ġenerali tal-proposta 

F’dan il-kuntest, l-ewwel, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tneħħi l-ħtieġa ta’ viżi għaċ-
ċittadini tal-Istati gżejjer tal-Karibew u tal-Paċifiku li ġejjin: Dominika, Grenada, Kiribati, il-
Gżejjer Marshall, Mikroneżja, Nauru, Palaw, Santa Luċija, San Vinċenz u l-Grenadini, il-
Gżejjer Solomon, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Trinidad u Tobago, Tuvalu u Vanuatu.

Barra minn hekk, biex tiġi żgurata konsistenza mal-eżenzjonijiet preċedenti ta' viżi u tiġi 
garantita reċiproċità sħiħa fil-futur ma' dawn il-pajjiżi u maċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha 
għal soġġorni qosra ta' tliet xhur f'perjodu ta' sitt xhur u biex tkun żgurata koerenza fir-
rigward tal-eżenzjonijiet tal-viżi, iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi m’għandhomx jibbenefikaw 
mill-eżenzjoni tal-viża sakemm l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi kkonċernati jikkonkludu u 
jdaħħlu fis-seħħ ftehim bilaterali għall-eżenzjoni tal-viża.  

It-tieni nett, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-tneħħija tal-ħtieġa ta’ viża għaċ-ċittadini 
Brittaniċi kollha li mhumiex ċittadini tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' fuq 
għall-finijiet tal-liġi tal-Unjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea waslet għall-konklużoni li l-ħtieġa ta’ viża m’għadiex ġustifikata 
għaċ-ċittadini ta’ dawn il-pajjiżi msemmija hawn fuq. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi l-aġġornament tal-lista negattiva u l-

                                               
1 Hawnhekk tinsab verżjoni kkonsolidata: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:FR:PDF
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inklużoni tas-Sudan ta’ isfel fil-lista tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini li hemm fuqha huma 
meħtieġa li jagħmlu viża. 

3. Osservazzjonijiet tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tilqa’ favorevolment il-propożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li jiġi emendat 
ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 u tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-
emenda tal-listi.

Ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li l-Kummissjoni Ewropea għamlet valutazzjoni mwieżna għal 
kull każ ta’ kull pajjiż imsemmi hawn fuq. Il-Kummissjoni Ewropea qieset ukoll b'mod 
raġonevoli l-kriterji li huma maħsuba biex jigwidawha fil-proposti tagħha dwar l-istabbilment 
tal-listi. Dawn il-kriterji li jinsabu fil-premessa 5 tar-Regolament (KE) Nru 539/2011 huma 
marbuta b’mod partikolari mal-immigrazzjoni illegali, l-ordni pubblika u s-sigurtà, kif ukoll 
mar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi, waqt li jitqiesu wkoll l-
implikazzjonijiet tal-koerenza reġjonali u tar-reċiproċità. 

Il-proposta għadha l-iskop li tiżviluppa politika komuni fil-qasam tal-immigrazzjoni filwaqt li 
fl-istess ħin tikkontribwixxi għall-infurzar tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi 
msemmijin fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. 

F’dan il-kuntest, il-proċess ta’ approfondiment tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-
pajjiżi inkwistjoni żgur li se jikkontribwixxi għall-eżerċizzju tal-ġustizzja u għar-rispett tal-
libertajiet. 

**

L-ewwel, għal dak li huwa t-trasferiment ta’ ċerti Stati gżejjer tal-Karibew u ta’ ċerti Stati 
gżejjer tal-Paċifiku, l-impożizzjoni tal-ħtieġa ta’ viża m’għadx għandha ġustifikazzjonijiet. 
Dawn il-pajjiżi ma jippreżentaw l-ebda riskju marbut mal-immigrazzjoni illegali, l-ordni 
pubblika u s-sigurtà għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 

Inkella, ir-Rapporteur tappoġġja t-trasferiment ta’ dawn il-pajjiżi, minħabba li r-
rappreżentazzjoni konsulari baxxa tal-Istati Membri fil-pajjiżi terzi kkonċernati tirrappreżenta 
ostakolu fil-miżura fejn iċ-ċittadini tagħhom iridu jitolbu viżi Schengen għall-barra, li 
jippreżenta spiża importanti u xi kultant jimplika l-ħtieġa ta' viża biex dawn jaqsmu fruntieri 
esterni. 

F’dak li jikkonċerna s-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-pajjiżi terzi 
kkonċernati, id-dokumenti tal-ivvjaġgar ta’ dawn il-pajjiżi ma jippreżentaw l-ebda riskju. 
Għalkemm il-ħruġ ta’ passaport bijometriku sar kundizzjoni tat-trasferiment tal-pajjiżi 
Balkani oċċidentali mil-lista negattiva għal-lista pożittiva, il-ħruġ ta’ passaporti bijometriċi 
m’għandux jikkostitwixxi rekwiżit għat-trasferiment ta’ Dominika, Grenada, Santa Luċija, 
San Vinċenz u l-Grenadini u Trinidad u Tobago. Fil-fatt, dawn il-pajjiżi terzi għandhom 
passaporti siguri ħafna tal-CARICOM li jinqraw minn magna u huma intenzjonati li jbiddlu l-
passaporti tagħhom għal dawk bijometriċi fil-futur qarib. 

Il-passaporti maħruġa mill-Istati gżejjer tal-Paċifiku jistgħu jinqraw minn magna u għandhom 
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numru suffiċjenti ta' karatteristiċi tas-sigurtà. 

It-tieni nett, ir-reviżjoni tar-regolament timplika kjarifika tas-sitwazzjoni tal-kategoriji 
speċifiċi taċ-ċittadini Brittaniċi. Id-dejta statistika turi li l-gruppi ta' ċittadini Brittaniċi 
attwalment imniżżla fil-punt 3.) tal-Anness I ma jippreżentawx riksji f'termini ta' 
immigrazzjoni illegali għaż-Żona Schengen u li l-biċċa l-kbira minnhom jgħixu f'gżejjer tar-
reġjun tal-Karibew li għandhom rabtiet b'saħħithom u similaritajiet ma' pajjiżi ġirien li huma 
eżenti mill-ħtieġa ta’ viża. 

Barra minn hekk, is-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar ta' ċittadini Brittaniċi hija żgurata, 
minħabba li dokumenti bħal dawn jsiru fir-Renju Unit skont rekwiżiti tekniċi stretti. Jistgħu 
jinqraw minn magna u għandhom numru ta' karatteristiċi ta' sigurtà. 

It-tielet nett, il-proposta timplika l-aġġornament tal-lista negattiva bl-inklużoni tas-Sudan ta’ 
isfel. Id-9 ta' Lulju 2011 is-Sudan ta’ isfel iddikjara l-indipendenza formali mis-Sudan, li 
huwa inkluż fil-lista negattiva. Fl-14 ta' Lulju 2011 sar membru tan-Nazzjonijiet Uniti. B'hekk 
l-Anness I għandu jiġi emendat biex jinkludi referenza għas-Sudan ta’ isfel.

4. Il-konklużjoni u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tesprimi lilha nnifisha favur il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. 

L-Istati gżejjer tal-Karibew, l-Istati gżejjer tal-Paċifiku msemmija u l-kategoriji speċifiċi taċ-
ċittadini Brittaniċi ma jirrappreżentaw l-ebda theddida għall-Unjoni Ewropea, lanqas fit-
termini tal-immigrazzjoni illegali u lanqas fil-qasam tas-sigurtà pubblika. 

Ir-Rapporteur iltaqgħet ma rappreżentanti tal-Istati gżejjer tal-Karibew, l-Istati gżejjer tal-
Paċifiku u kategoriji speċifiċi taċ-ċittadini Brittaniċi. Ir-rappreżentanti kollha ripetutament 
esprimew ix-xewqa li japprofondixxu u jwessgħu r-relazzjonijiet tagħhom mal-Unjoni 
Ewropea.

Il-liberalizzazzjoni tal-viżi hija importanza kbira fil-ħajja taċ-ċittadini. Il-liberalizzazzjoni tal-
viża se tnaqqas il-perjodu ta' żmien u l-ispejjeż relatati mal-ivvjaġġar fiż-żona Schengen. 
Barra minn hekk, l-eżenzjoni tal-ħtieġa ta’ viża tiffaċilita l-kuntatti bejn iċ-ċittadini, 
kundizzjoni determinanti biex jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ relazzjonijiet ekonomiċi, kulturali, 
xjentifiċi u oħrajn. Ir-reġim ta’ viża jsaħħaħ ukoll il-kuntatti bejn il-popli u jikkonkretizza l-
prinċipju ta’ moviment ħieles, li jikkostitwixxi wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Il-proposta ta’ emenda fir-Regolament (KE) Nru 539/2001 hija ġustifikata bil-ħtieġa li l-
Unjoni Ewropea taġixxi b’mod proporzjonat u fuq il-bażi tal-kriterji tar-reċiproċità. 

Għalkemm tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea bħala faverovoli, ir-Rapporteur tqis 
meħtieġ li jsiru xi rakkomandazzjonijiet. 

Ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni Ewropea terġa’ tirrevedi l-ħtieġa ta’ viża tal-membri 
tal-assemblea parlamentari ACP/UE meta jipparteċipaw f’laqgħat tal-imsemmija assemblea 
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fiż-Żona Schengen. Bħalissa, ta’ spiss jiltaqgħu ma’ problemi u għandhom ifittxu 
soluzzjonijiet.

Ir-Rapporteur tesprimi x-xewqa kbira tagħha li l-Parlament Ewropew ikun implikat u infurmat 
f’dak li jikkonċerna l-istat tal-ftehim bilaterali tal-eżenzjoni tal-viża bejn l-Unjoni Ewropea u 
l-pajjiżi terzi li fihom hija proposta t-tneħħija tal-ħtieġa ta’ viża. Huwa għalhekk li r-
Rapporteur tirrakkomanda li l-Parlament Ewropew jiżgura l-applikazzjoni ta' dawn il-
ftehimiet. Ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tirrispetta l-obbligu li tinforma 
lill-Parlament Ewropew bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura tal-ftehimiet u mill-inqas kull 
sitt xhur. F’dak li jikkonċerna l-ftehimiet fis-seħħ, ir-Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni 
tinforma lill-Parlament immedjatament b’kull informazzjoni li tikseb li tista’ toħloq is-
sospensjoni ta’ ftehim.

F’dak li jikkonċerna l-kriterji li jinstabu kif imsemmija hawn fuq fi premessa, ir-Rapporteur 
tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tirrifletti fuq emenda fir-regolament biex tinkludi l-kriterji 
tagħhom f’artikolu, kif ukoll tiddefinixxihom iktar fid-dettall. Dan m’għandux inaqqas il-
flessibbiltà, li hija żġur meħtieġa fil-politika tal-viżi, iżda jkollha l-vantaġġ li tippermetti iktar 
trasparenza.

Fl-aħħar, peress li dan ir-Regolament huwa fil-qalba tal-politika komuni tal-viżi, huwa 
propost li l-annessi jinżammu aġġornati għaliex huma jibqgħu l-punt ta’ referenza biex tkun
taf min għandu bżonn ta’ viża biex jidħol fiż-Żona Schengen. Għal dan l-iskop, l-atti delegati 
jistgħu jiġu introdotti biex l-annessi jinżammu aġġornati.


