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EMENDI 001-015  
mill-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
 
Rapport 
Carlos Coelho A7-0127/2010 
Il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni āenerazzjoni (SIS II)(emenda tad-DeëiŜjoni 
2008/839/ĀAI)   
 
Proposta għal regolament (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament – att li jemenda 
Premessa 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiāu ssodisfati sat-30 ta' Āunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 
1987/2006 u d-DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
DeëiŜjoni 2008/839/ĀAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni. 

(3) Il-prekundizzjonijiet għall-migrazzjoni 
mhumiex se jiāu ssodisfati sat-30 ta' Āunju 
2010. Sabiex l-SIS II tkun tista' ssir 
operattiva kif mitlub mir-Regolament (KE) 
1987/2006 u d-DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI, 
ir-Regolament (KE) Nru 1104/2008 u d-
DeëiŜjoni 2008/839/ĀAI għandhom 
għalhekk ikomplu japplikaw sakemm tkun 
tlestiet il-migrazzjoni. Fil-kaŜ li l-proāett 
attwali SIS II ifalli, wara t-testijiet, 
għandha titfassal soluzzjoni teknika 
alternattiva u l-implikazzjonijiet 
finanzjarji sħaħ tagħha għandhom jiāu 
Ŝvelati lill-partijiet kollha kkonëernati. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Premessa 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jikkoperaw mill-qrib 
matul il-passi kollha tal-migrazzjoni sabiex 
il-proëess ikun jista' jitlesta. Għandu 
jitwaqqaf grupp ta' esperti sabiex iwieŜen l-
istruttura organizzattiva preŜenti. 

(4) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikomplu jikkoperaw mill-qrib 
matul il-passi kollha tal-migrazzjoni sabiex 
il-proëess ikun jista' jitlesta. Fil-
konkluŜjonijiet tal-Kunsill dwar l-SIS II 
ta' bejn is-26 u s-27 ta' Frar 2009 u ta' 
bejn l-4 u l-5 ta' Āunju 2009, āie stabbilit 
korp informali li jikkonsisti f'esperti mill-
Istati Membri u msejjaħ Bord Globali tal-
Āestjoni tal-Programm sabiex itejjeb il-
koperazzjoni u jipprovdi appoāā dirett 
mill-Istati Membri għall-SIS II êentrali. 
Għalhekk għandu jitwaqqaf b'mod 
formali, skont dan ir-Regolament, grupp 
ta' esperti, imsejjaħ il-Bord Globali tal-
Āestjoni tal-Programm (GPMB), sabiex 
iwieŜen l-istruttura organizzattiva preŜenti. 
Biex jiāu Ŝgurati l-effiëjenza u l-effikaëja 
mil-lat tal-ispejjeŜ, il-membri tal-GPMB 
għandhom jinħatru fuq baŜi permanenti u 
n-numru tagħhom għandu jkun limitat. 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-baŜi legali tifformalizza l-GPMB. Il-mandat tiegħu għandu jkun ëar u, 
biex tinkiseb effiëjenza u effikaëja mil-lat tal-ispejjeŜ, għandu jkun grupp permanenti ta' esperti 
f'għadd limitat. 
 

Emenda  3 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Premessa 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Pjan tekniku ta' kontināenza għall-
kisba tal-funzjonalitajiet tal-SIS II 
għandu jkun previst. Id-deskrizzjoni tal-
komponenti tekniëi tal-arkitettura tal-
migrazzjoni għaldaqstant għandha tiāi 
adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika oħra dwar l-iŜvilupp tal-

(6) Huwa neëessarju li jiāi adattat il-qafas 
legali biex tkun tista' ssir il-migrazzjoni 
għal soluzzjoni teknika alternattiva 
possibbli jekk it-testijiet juru li l-SIS II ma 
tistax tkun implimentata b’suëëess. Id-
deskrizzjoni tal-komponenti tekniëi tal-
arkitettura tal-migrazzjoni għandha tiāi 
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SIS II êentrali. adattata sabiex tagħmel possibbli 
soluzzjoni teknika oħra dwar l-iŜvilupp tal-
SIS II êentrali. Kwalunkwe soluzzjoni 
teknika alternattiva għandha tkun 
ibbaŜata fuq l-aħjar teknoloāija 
disponibbli u għandha tkun effikaëi mil-
lat tal-ispejjeŜ u tiāi implimentata skont 
skeda preëiŜa u raāonevoli. Il-
Kummissjoni għandha tippreŜenta fi 
Ŝmien xieraq valutazzjoni baāitarja bir-
reqqa tal-ispejjeŜ assoëjati ma’ din is-
soluzzjoni teknika alternattiva. Għandu 
jingħad b'mod ëar li l-qafas legali 
stabbilit mid-DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI 
japplika għal kull soluzzjoni, 
irrispettivament min-natura teknika 
tagħha.  
 

 

. 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Premessa 16 a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Billi l-Parlament Ewropew huwa 
responsabbli, bħala koleāiŜlatur, għat-
twaqqif, l-operazzjoni u l-uŜu tal-SIS II 
kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 
1987/2006, u billi l-migrazzjoni hija 
ffinanzjata mill-baāit tal-Unjoni, li għalih 
il-Parlament Ewropew huwa wkoll 
koresponsabbli, il-Parlament Ewropew 
għandu jkun integrat fil-proëess tat-teħid 
tad-deëiŜjonijiet f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-migrazzjoni. Għandha tkun rikjesta 
opinjoni favorevoli mill-Parlament 
Ewropew, fuq il-baŜi ta' informazzjoni 
mogħtija mill-Kummissjoni dwar ir-
riŜultati tat-test, qabel ma tidħol fis-seħħ 
Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen 
ādida. 
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Āustifikazzjoni 

Kwistjonijiet marbutin mal-SIS II jiāu deëiŜi b'kodeëiŜjoni, u dan ilu jsir mill-1 ta' Jannar 2005. 
Il-proëess ta’ migrazzjoni huwa ffinanzjat mill-baāit tal-UE, li għalih il-Parlament huwa 
koresponsabbli. Għaldaqstant, id-deëiŜjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-migrazzjoni ma 
għandhomx aktar jittieħdu mill-Kummissjoni u jew mill-Kunsill u jitħalla barra l-Parlament, 
imma l-Parlament għandu jkun integrat fil-proëess tat-teħid tad-deëiŜjonijiet. 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt -1 (ādid) 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 1 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) L-Artikolu 1(1) għandu jinbidel b'dan 
li āej: 

 "1. Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta' 
Schengen (SIS I+), stabbilita skont id-
dispoŜizzjonijiet tat-Titolu IV tal-
Konvenzjoni ta’ Schengen, għandha tiāi 
sostitwita b'sistema ādida, is-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta' Schengen II (SIS II) 
jew kwalunkwe soluzzjoni teknika 
alternattiva li tkun ibbaŜata fuq l-aqwa 
teknoloāija disponibbli u tkun raāonevoli 
f'termini ta' skedi ta' Ŝmien ëari għall-
implimentazzjoni tagħha u ta' effikaëja 
mil-lat tal-ispejjeŜ. L-istabbiliment, it-
tħaddim u l-uŜu tas-sistema l-ādida huma 
rregolati bid-DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI." 

Āustifikazzjoni 

Fil-kaŜ li t-testijiet attwali tal-SIS II ifallu, tkun opzjoni realistika li tiāi kkunsidrata bidla għal 
xenarju alternattiv. It-test legali preŜenti għandu jieħu dan f’kunsiderazzjoni. Meta jitqiesu l-
esperjenzi bl-iŜvilupp tal-SIS II s’issa, għandu jkun iëëarat li huma biss is-soluzzjonijiet li huma 
effiëjenti mil-lat tal-ispejjeŜ u bi skandezi ëari li huma aëëettabbli. Id-DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI 
tipprevedi qafas legali globali, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-protezzjoni tad-
data. Dan il-qafas għandu japplika dejjem u għal kull soluzzjoni teknika. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament - att li jemenda  
Artikolu 1 – punt -1 a (ādid) 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 1 - paragrafu 1 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1a) Fl-Artikolu 1, qed jiddaħħal il-
paragrafu li āej: 

 "1a. Jekk il-proāett attwali tas-SIS II ma 
jitkompliex u tiāi implimentata soluzzjoni 
teknika alternattiva, ir-referenzi għas-SIS 
II f’din id-DeëiŜjoni għandhom jinqraw 
bħala referenzi għal dik is-soluzzjoni 
teknika alternattiva.” 

Āustifikazzjoni 

Ir-reviŜjoni preŜenti tal-istrumenti tal-migrazzjoni għandhom jikkunsidraw il-fatt li l-SIS II 
għadha ma āietx ittestjata b'suëëess u li l-Kunsill Ŝamm l-SIS I+ RE bħala pjan ta' kontināenza 
sa ma t-testijiet iddefiniti fil-milestones ikunu saru. F'kaŜ li ma jirnexxux it-testijiet milestone 
ippjanati, għandha kemm jista' jkun malajr tkun possibbli bidla għal soluzzjoni alternattiva, 
mingħajr ebda dewmien ikkawŜat minn reviŜjoni oħra tal-qafas legali. Għalhekk, il-proposta 
preŜenti għandha tagħti lit-test legali biŜŜejjed flessibilità biex japplika għal kull soluzzjoni 
teknika, mhux biss għall-SIS II. 
 

Emenda  7 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 3 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 11 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri li qed jipparteëipaw fis-
SIS 1+ għandhom jemigraw mill-N.SIS 
għall-N.SIS II billi juŜaw l-arkitettura 
temporanju għall-migrazzjoni, bl-appoāā 
ta’ Franza u tal-Kummissjoni. 

2. L-Istati Membri li qed jipparteëipaw fis-
SIS 1+ għandhom jemigraw mill-N.SIS 
għall-N.SIS II billi juŜaw l-arkitettura 
temporanja għall-migrazzjoni, bl-appoāā 
ta’ Franza u tal-Kummissjoni, mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diëembru 2011. Jekk tiāi 
implimentata soluzzjoni teknika 
alternattiva kif imsemmi fl-Artikolu 
11(5a), dik id-data tista’ titbiddel skont il-
proëedura speëifikata fl-Artikolu 17(2). 
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Āustifikazzjoni 

Il-leāiŜlazzjoni attwali stabbiliet it-30 ta' Settembru 2009 bħala d-data għat-tlestija tal-
migrazzjoni, bil-possibilità ta' estensjoni, permezz tal-komitoloāija, sa mhux aktar tard mit-30 
ta' Āunju 2010. Il-Kummissjoni għamlet uŜu minn dan u estendiet id-data sat-30 ta’ Āunju 
2010. Il-klawsola ta’ estinzjoni għandha tinŜamm. Id-data l-ādida għandha tkun konformi mat-
tbassir kurrenti li l-SIS II se tibda titħaddem sal-aħħar tal-2011. Il-Kummissjoni għandu jkollha 
mill-ādid ëertu flessibilità biex tkun tista' testendi d-data permezz tal-komitoloāija, biex tkopri 
n-neëessità eventwali li tgħaddi mill-SIS II għal xenarju alternattiv f'kaŜ li t-testijiet ifallu. 
 

Emenda  8 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 3 a (ādid) 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 11 - paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) L-Artikolu 11(5) qed jinbidel b'dan li 
āej: 

 "5. Il-konverŜjoni prevista fil-proëess ta’ 
migrazzjoni għandha titwettaq wara l-
validazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(7), 
u wara li l-Parlament ikun ta opinjoni 
favorevoli fuq il-baŜi tal-informazzjoni 
dwar ir-riŜultati tat-testijiet mogħtija mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 71(4) tad-
DeëiŜjoni 2007/533/ĀAI.” 

Āustifikazzjoni 

Kwistjonijiet marbutin mal-SIS II jiāu deëiŜi b'kodeëiŜjoni, u dan ilu jsir mill-1 ta' Jannar 2005. 
Il-proëess ta’ migrazzjoni huwa ffinanzjat mill-baāit tal-UE, li għalih il-Parlament huwa 
koresponsabbli. Għaldaqstant, id-deëiŜjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-migrazzjoni ma 
għandhomx aktar jittieħdu mill-Kummissjoni u/jew mill-Kunsill u jitħalla barra l-Parlament, 
imma l-Parlament għandu jkun integrat fil-proëess tat-teħid tad-deëiŜjonijiet. 
 

Emenda  9 

Proposta għal regolament - att li jemenda  
Artikolu 1 – punt 3 b (ādid) 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Fl-Artikolu 11, qed jiddaħħal il-
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paragrafu li āej: 

 "5a. L-iŜvilupp tal-SIS II jista’ jinkiseb 
bl-implimentazzjoni ta’ soluzzjoni teknika 
alternattiva.” 

Āustifikazzjoni 

.L-Artikolu 11, li jiddeskrivi l-faŜijiet differenti tal-migrazzjoni vera u proprja, għandu jkun fih 
referenza għal xenarju alternattiv possibbli, f'kaŜ li l-proāett SIS II ma jkollu l-ebda suëëess. 
 

Emenda  10 

Proposta għal regolament – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 3c (ādid)  
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 14 – paragrafu 5 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3c) Fl-Artikolu 14, qed jiddaħħal il-
paragrafu li āej: 

 "5a. Il-Kummissjoni għandha tiŜviluppa u 
timplimenta pakkett b'miŜuri addizzjonali 
sabiex ma jitħalla ebda ħruā tal-
informazzjoni tad-data personali mill-baŜi 
tad-data u biex tiāi Ŝgurata l-protezzjoni 
tad-data personali matul il-perjodu kollu 
tal-ittestjar u l-migrazzjoni mill-SIS I 
għas-Sistema ta' Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-tieni āenerazzjoni (SIS II)." 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 17a – paragrafu 1  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bla ħsara għar-responsabbiltajiet u l-
attivitajiet rispettivi tal-Kummissjoni, 
Franza, u l-Istati Membri li jipparteëipaw 
fl-SIS 1+, grupp ta' esperti tekniëi, imsejjaħ 
il-“Bord Globali tal-Āestjoni tal-
Programm” (minn hawn 'il quddiem il-
“GPMB”), huwa b'dan imwaqqaf. Il-

1. Bla ħsara għar-responsabbiltajiet u l-
attivitajiet rispettivi tal-Kummissjoni, 
Franza, u l-Istati Membri li jipparteëipaw 
fl-SIS 1+, grupp ta' esperti tekniëi, imsejjaħ 
il-“Bord Globali tal-Āestjoni tal-
Programm” (minn hawn 'il quddiem il-
“GPMB”), huwa b'dan imwaqqaf. Il-
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GPMB għandu jipprovdi forum għall-
koordinazzjoni tal-proāetti ëentrali u 
nazzjonali tal-SIS II. 

GPMB għandu jipprovdi forum għall-
iŜvilupp tal-SIS II êentrali. Dan għandu 
jiffaëilita l-konsistenza u jipprovdi 
koordinazzjoni tal-proāetti ëentrali u 
nazzjonali tal-SIS II. 

Āustifikazzjoni 

Il-mandat tal-GPMB għandu jkun definit b’mod aktar ëar, biex ikun jista’ jikkontribwixxi 
attivament għall-āestjoni tal-iŜvilupp tal-SIS tat-tieni āenerazzjoni u tal-proëess tal-
migrazzjoni. 
 

Emenda  12 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 17a – paragrafu 2  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 esperti. Massimu ta' tmien 
esperti u numru ugwali ta' sostituti 
għandhom jiāu nnominati mill-Istati 
Membri li jaāixxu fi ħdan il-Kunsill. śewā 
esperti u Ŝewā sostituti għandhom jiāu 
nnominati mid-Direttur Āenerali tad-
Direttorat Āenerali responsabbli tal-
Kummissjoni minn fost l-uffiëjali tal-
Kummissjoni. L-uffiëjali l-oħra tal-
Kummissjoni li jkollhom interess fil-
proëeduri jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB. 

2. Il-GPMB għandu jikkonsisti minn 
massimu ta' 10 membri, li għandhom 
ikunu kkwalifikati biex jikkontribwixxu 
b'mod attiv għall-iŜvilupp tal-SIS II u li 
għandhom jiltaqgħu fuq baŜi regolari. 
Massimu ta' tmien membri u numru ugwali 
ta' sostituti għandhom jiāu nnominati mill-
Istati Membri li jaāixxu fi ħdan il-Kunsill. 
Massimu ta' Ŝewā membri u Ŝewā sostituti 
għandhom jiāu nnominati mid-Direttur 
Āenerali tad-Direttorat Āenerali 
responsabbli tal-Kummissjoni minn fost l-
uffiëjali tal-Kummissjoni. Membri 
interessati jew persunal rilevanti tal-
Parlament Ewropew, esperti mill-Istati 
Membri u uffiëjali tal-Kummissjoni 
involuti direttament fl-iŜvilupp tal-proāetti 
tal-SIS II jistgħu jattendu l-laqgħat tal-
GPMB bil-kundizzjoni li l-ispejjeŜ involuti 
jitħallsu mill-amministrazzjoni jew l-
istituzzjoni rispettiva tagħhom. Il-GPMB 
jista' jistieden esperti oħrajn biex 
jipparteëipaw fil-laqgħat tal-GPMB kif 
definit fit-termini ta' referenza, bil-
kundizzjoni li l-ispejjeŜ involuti jitħallsu 
mill-amministrazzjoni, l-istituzzjoni jew il-
kumpanija rispettiva tagħhom. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 17 a – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 
ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Āenerali tad-
Direttorat Āenerali responsabbli tal-
Kummissjoni. 

5. Il-GPMB għandu jistabbilixxi t-termini 
ta' referenza tiegħu stess. Dawn għandhom 
jidħlu fis-seħħ wara li tingħata opinjoni 
favorevoli mid-Direttur Āenerali tad-
Direttorat Āenerali responsabbli tal-
Kummissjoni. It-termini ta’ referenza tal-
GPMB għandhom jinkludu rekwiŜit li jiāu 
ppubblikati rapporti regolari u li dawn ir-
rapporti jkunu disponibbli għall-
Parlament Ewropew sabiex ikun Ŝgurat li 
jkun hemm skrutinju u sorveljanza 
parlamentari sħaħ. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 17 a – paragrafu 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeŜ 
amministrattivi u l-ispejjeŜ tal-ivvjaāāar li 
jirriŜultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jināarru mill-baāit āenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeŜ tal-ivvjaāāar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaāixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriŜultaw f'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeŜ li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaëità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw. 

6. Bla ħsara għall-Artikolu 15(2), l-ispejjeŜ 
amministrattivi u l-ispejjeŜ tal-ivvjaāāar li 
jirriŜultaw mill-attivitajiet tal-GPMB 
għandhom jitħallsu mill-baāit āenerali tal-
Unjoni Ewropea, safejn dawn ma jkunux 
irrimborsati minn sorsi oħra. Fir-rigward 
tal-ispejjeŜ tal-ivvjaāāar tal-esperti fil-
GPMB nnominati mill-Istati Membri li 
jaāixxu fi ħdan il-Kunsill u esperti 
mistiedna skont il-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu li jirriŜultaw f'konnessjoni mal-
ħidma tal-GPMB, ir-'Regoli dwar ir-
rimbors tal-ispejjeŜ li jsiru minn persuni 
minn barra l-Kummissjoni mistiedna 
sabiex jattendu laqgħat f'kapaëità ta' 
esperti' tal-Kummissjoni għandhom 
japplikaw. L-approprjazzjonijiet neëessarji 
sabiex jiāu koperti l-ispejjeŜ li jirriŜultaw 
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mil-laqgħat tal-GPMB se jiāu mill-
approprjazzjonijiet li bħalissa huma 
previsti fl-Ipprogrammar Finanzjarju 
2010-2013 għas-Sistema tal-
Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 
āenerazzjoni (SIS II). 

 
 

Emenda  15 

Proposta għal regolament - att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 5 
DeëiŜjoni tal-Kunsill 2008/839/ĀAI 
Artikolu 19 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din għandha tiskadi fid-data li għandha tiāi 
stabbilita mill-Kunsill, li jaāixxi skont l-
Artikolu 71(2) tad-DeëiŜjoni Nru 
533/2007/ĀAI. 

Din id-DeëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ 
fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
Din għandha tiskadi fid-data li għandha tiāi 
stabbilita mill-Kunsill, li jaāixxi skont l-
Artikolu 71(2) tad-DeëiŜjoni Nru 
2007/533/ĀAI, u fi kwalunkwe kaŜ mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diëembru 2013. 

Āustifikazzjoni 

Il-leāiŜlazzjoni attwali stabbiliet it-30 ta' Settembru 2009 bħala d-data għat-tlestija tal-
migrazzjoni, bil-possibilità ta' estensjoni, permezz tal-komitoloāija, sa mhux aktar tard mit-30 
ta' Āunju 2010. Il-Kummissjoni għamlet uŜu minn dan u estendiet id-data sat-30 ta’ Āunju 
2010. Il-klawsola ta’ estinzjoni għandha tinŜamm. Id-data l-ādida għandha tkun konformi mat-
tbassir kurrenti li l-SIS II se tibda titħaddem sal-aħħar tal-2011. Il-Kummissjoni għandu jkollha 
mill-ādid ëertu flessibilità biex tkun tista' testendi d-data permezz tal-komitoloāija, biex tkopri 
n-neëessità eventwali li tgħaddi mill-SIS II għal xenarju alternattiv f'kaŜ li t-testijiet ifallu. 
 
 
 


