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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0110/2009, imressqa minn Gerlinde Rogatsch u Florian Kreibach, ta’ 
nazzjonalità Awstrijakka, f’isem l-’ÖVP Landtagsklub’, dwar ir-Regolament (KE) 
Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u għall-bijometriċi 
f’passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-prinċipju ta’ ‘persuna waħda-passaport wieħed’ propost 
mill-Kummissjoni u approvat mill-Parlament Ewropew fit-test emendat tar-Regolament (KE) 
Nru 2252/2004. Il-Kummissjoni targumenta li l-inklużjoni tad-dejta bijometrika tat-tfal fil-
passaport tal-ġenituri hi teknikament impossibbli. Il-petizzjonanti huma kontra dan, u 
jenfasizzaw, għaldaqstant, li l-ebda ftehima ma ġiet miksuba dwar standards uniformi tekniċi 
għar-reġistrazzjoni tad-dejta tat-tfal. Flimkien ma’ dan, għandha titħallas miżata ma’ kull 
passaport individwali, u din tqum ħafna flus lill-ġenituri. Il-petizzjonanti qegħdin jitolbu għal 
estensjoni tal-perjodu ta’ tranżitu li fih ikunu jistgħu jużaw il-‘passaporti tal-familja’, għal 
investigazzjoni tal-possibilitajiet tekniċi u legali ta’ reġistrazzjoni tad-dejta bijometrika tat-tfal 
fuq il-passaporti li jinqraw mill-magni u għall-introduzzjoni ta’ passaporti li ma jqumux ħafna 
flus għal studenti, ġenituri waħedhom u familji kbar. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Bħala kumment ġenerali, il-Kummissjoni tfakkar li ċittadini tal-UE jistgħu jiċċaqilqu b’mod 
ħieles fi ħdan l-Unjoni Ewropea billi jippreżentaw karta tal-identità nazzjonali; il-passaport 
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ikun meħtieġ biss għal vjaġġar barra l-UE u għall-qsim tal-fruntieri esterni tal-UE jew għal 
vjaġġar fl-UE, jekk l-Istat Membru kkonċernat jiddeċiedi li ma joħroġx karti tal-identità.

L-objettiv tal-Kummissjoni li tintroduċi l-prinċipju ta’ “persuna waħda-passaport wieħed”
kien spjegat b’mod ċar fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni tal-proposta tagħha:

“Barra minn hekk, bħala miżura supplimentari ta’ sigurtà u sabiex tingħata protezzjoni 
addizzjonali għat-tfal, se jiġi introdott il-prinċipju ta’ “persuna waħda-passaport wieħed”. Dan 
huwa rakkomandat ukoll mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) u 
jiżgura li l-passaport u l-karatteristiċi bijometriċi huma marbuta biss mad-detentur tal-
passaport. Ikun iktar sikur li kull persuna jkollha l-passaport tagħha. Jekk, pereżempju, 
jinħareġ passaport li jinkludi wkoll it-tfal tal-persuna, li jindika biss l-ismijiet u mingħajr 
ritratti, id-dejta bijometrika tal-ġenitur rispettiv biss tkun introdotta fuq iċ-ċippa. L-
informazzjoni bijometrika tat-tfal ma tkunx maħżuna. Bħala konsegwenza, l-identità tat-tfal 
ma tkunx tista’ tiġi ċċekjata b’mod affidabbli. Dan jista’ jagħti lok għal iktar traffikar tat-tfal. 
L-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ “Persuna waħda-passaport wieħed” tevita li jkun hemm dan l-
effett negattiv.”

Il-Parlament Ewropew qabel bis-sħiħ ma’ din il-miżura u argumenta li mhux dejjem possibbli 
tistabbilixxi mingħajr dubji l-identità tat-tfal fil-fruntieri. Il-miżura hija intenzjonata wkoll li
tipprevieni t-traffikar tat-tfal. Waqt id-diskussjonijiet il-Parlament Ewropew xtaq imur
saħansitra lil hinn minn dan eż. li l-ġenituri jkollhom jagħtu prova tal-awtorità ta’ ġenituri fil-
fruntiera. Madanakollu, din il-proposta ma setgħetx tiġi aċċettata għal raġunijiet legali.

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għaż-żewġ Stati Membri li għadhom qed joħorġu 
passaporti tal-familja d-dewmien tal-implimentazzjoni ġie stabbilit għal tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament (i.e. 26.06.2012). Dan il-qafas ta’ żmien kien ikkunsidrat bħala 
suffiċjenti sabiex tinkiseb il-konformità mal-istandards internazzjonali u Ewropej matul id-
diskussjonijiet. Barra minn hekk, il-passaport jibqa’ validu għad-detentur jekk il-validità 
taqbeż is-26.06.2012.

Minħabba li r-rakkomandazzjoni tal-ICAO li jiġi applikat il-prinċipju ta’ persuna 
waħda/passaport wieħed hija mħarsa mill-maġġoranza tal-Istati Membri u numru li qed jikber 
ta’ pajjiżi terzi li jistgħu jitolbu li kull persuna, inklużi tfal, li tidħol fit-territorju tagħhom 
ikollha passaport individwali, il-possibilità li jiġi stabbilit passaport elettroniku tal-familja ma 
kinitx eżaminata. Jista’ jagħti l-każ li huwa teknikament diffiċli li jsir dokument bħal dan, 
minħabba li l-ispazju disponibbli fuq iċ-ċippa ma jkunx biżżejjed biex tiġi rrekordjata d-dejta 
kollha. Iċ-ċipep li jaħdmu mingħajr ma jagħmlu kuntatt użati għall-passaporti tal-UE 
għandhom b’mod ġenerali kapaċità ta’ ħżin ta’ 75K. Barra minn hekk, għandu jkun possibbli 
li jkunu integrati fuq quddiem tal-passaport jew fil-paġna tad-dejta. Dawn iċ-ċipep
jippermettu li tinħażen l-bijometrika u d-dejta personali ta’ persuna waħda. Jekk tiżdied il-
kapaċità taċ-ċippa ikun hemm ukoll żieda fil-ħxuna li tagħmel l-integrazzjoni diskreta fil-
passaport aktar diffiċli. Barra minn hekk, sabiex żewġ ġenituri jkunu jistgħu jivvjaġġaw mat-
tfal tagħhom, kull wieħed minnhom għandu konsegwentement ikollu passaport tal-familja. 

Rigward l-ispejjeż, għandu jiġi enfasizzat li din il-kwistjoni ma taqax fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità. Huwa f’idejn il-liġi nazzjonali li tistabbilixxi l-prezz tal-
passaport nazzjonali u għalhekk jista’ jvarja minn Stat Membru għal ieħor. Huwa wkoll 
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f’idejn il-liġi nazzjonali li tistabbilixxi prezz iktar baxx għall-passaporti tat-tfal.

Konklużjoni

Fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu tranżizzjonali, fil-qafas attwali dan jidher li mhux 
meħtieġ. Iż-żewġ Stati Membri qablu mal-perjodu tranżizzjonali ta’ tliet snin u għar-raġunijiet 
stipulati hawn fuq l-introduzzjoni tal-prinċipju ta’ “persuna waħda-passaport wieħed” jidher 
adattat biex jipprevieni t-traffikar tat-tfal; dan m’għandhux ikun pospost għal tul żejjed ta’ 
żmien.

Peress li żewġ Stati Membri biss għadhom joħorġu passaporti tal-familja jidher li mhux 
proporzjonat li jsir studju dwar il-vijabilità ta’ passaport tal-familja li jinkludi t-tfal. Iċ-ċipep li 
jaħdmu bla kuntatt għandhom biss kapaċità ta’ ħżin limitata u f’ċerti każijiet saħansitra anqas 
it-tfal kollha ma jkunu jistgħu jiġu rreġistrati taħt passaport wieħed. Għalhekk jidher mhux 
proporzjonat li jkun investigat aktar il-ħolqien ta' passaporti tal-familja.

Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza li tarmonizza l-miżati tal-passaporti. L-Istati 
Membri huma responsabbli għad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni jew le ta’ miżati mnaqqsa ta’ 
passaporti għat-tfal jew familji.


