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Sur President, 

Fit-18 ta' April 2017 il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni 

(LIBE) informa lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali li matul in-negozjati interistituzzjonali li 

għaddejjin bħalissa dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ u 

d-dejta dwar ir-rifjut ta' dħul ta' ċittadini ta' pajjiż terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri tal-Unjoni Ewropea u li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għall-

raġunijiet ta' infurzar tal-liġi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u r-Regolament 

(UE) Nru 1077/2011 (minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament EES"), ġie miftiehem 

provviżorjament li titħassar waħda mill-bażijiet ġuridiċi mogħtija fil-proposta tal-

Kummissjoni, jiġifieri l-Artikolu 88(2)(a) tat-TFUE. Il-Kumitat LIBE għalhekk talab, 

f'konformità mal-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

biex jivverifika l-bażi ġuridika ta' din il-proposta u b'mod partikolari it-tħassir potenzjali tal-

Artikolu 88(2)(a) TFUE. 

I - L-isfond 

Ir-Regolament EES propost għandu l-għan li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul fl-UE/Ħruġ mill-

UE biex jiġi indirizzat id-dewmien tal-kontroll fuq il-fruntieri, filwaqt li jittejbu i) il-kontrolli 

fuq il-fruntiera għal ċittadini ta' pajjiżi terzi; ii) l-identifikazzjoni sistematika u affidabbli ta' 

"persuni b'permanenza b'awtorizzazzjoni skaduta"; u iii) is-sigurtà interna u l-ġlieda kontra t-

terroriżmu u l-kriminalità serja. Il-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema l-ġdida ta' Dħul u Ħruġ 

jinkludi l-qsim tal-fruntieri miċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi li jkunu qed iżuru ż-żona 

Schengen għal soġġorn qasir (perjodu massimu ta' 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum), 

kemm għal vjaġġaturi li jeħtieġu viża u għal dawk eżentati mir-rekwiżit ta' viża, jew 

eventwalment, abbażi ta' viża itineranti (sa sena). Is-sistema se tiġbor dejta u tirreġistra r-

rekords tad-dħul u l-ħruġ bil-għan li jiġi ffaċilitat il-qsim tal-fruntieri ta' vjaġġaturi in bona 

fede, u jiġu identifikati aħjar persuni b'permanenza b'awtorizzazzjoni skaduta. L-EES se 

jirreġistra wkoll ir-rifjuti tad-dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tiegħu u jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jirreġistraw mistoqsijiet 

ristretti fid-database għall-identifikazzjoni kriminali u ta' intelligence għall-prevenzjoni ta' 

reati kriminali serji u terroriżmu. 

 

II - Artikoli relevanti tat-Trattat 

L-Artikolu 77(2)(b) u (d) TFUE flimkien mal-Artikolu 87(2)(a) TFUE u l-Artikolu 88(2)(a) 

TFUE, fit-Titolu 5 "Spazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja", huma ppreżentati bħala bażi 

ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni u jaqraw kif ġej:  

Artikolu 77 

(ex Artikolu 62 TKE) 

 

[...] 
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2. Għall-fini tal-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 

leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa dwar: 

[…] 

(b) il-kontrolli li huma suġġetti għalihom il-persuni li jaqsmu l-fruntieri esterni; 

[…] 

(d) kwalunkwe miżura meħtieġa għall-istabbiliment gradwali ta' sistema integrata ta' ġestjoni 

għall-fruntieri esterni; 

Artikolu 87 

(ex Artikolu 30 TUE) 

 

[…] 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu miżuri dwar: 

(a) il-ġabra, il-ħażna, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti; 

[…] 

Artikolu 88 

(ex Artikolu 30 TUE) 

 

[…] 

 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolament skont il-proċedura 

leġislattiva ordinarja, jiddeterminaw l-istruttura, il-funzjonament, il-qasam tal-azzjoni u l-

kompiti tal-Europol. Dawn il-kompiti jistgħu jinkludu: 

(a) il-ġabra, il-ħażna, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni mgħoddi 

partikolarment mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi jew korpi terzi; 

 

[…] 

 

III – Ġurisprudenza tal-QtĠ-UE dwar l-għażla tal-bażi ġuridika 
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Il-Qorti tal-Ġustizzja tradizzjonalment qieset il-kwistjoni tal-bażi ġuridika xierqa bħala 

kwistjoni ta' importanza kostituzzjonali, li tiggarantixxi l-osservanza tal-prinċipju tas-setgħat 

konferiti (Artikolu 5 TUE) u tiddetermina n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenza 

tal-Unjoni.1 Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, "l-għażla tal-bażi legali 

ta' att Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal 

stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att."2 Għalhekk, l-

għażla ta' bażi ġuridika inkorretta tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att konċernat. F'dan il-kuntest, 

ix-xewqa ta' istituzzjoni li jkun hemm parteċipazzjoni aktar attiva fl-adozzjoni ta' miżura 

partikolari, f'liema ċirkostanzi miżura ġiet adottata, kif ukoll il-ħidma li saret f'aspetti oħra fl-

ambitu ta' azzjoni kopert minn miżura partikolari huma irrelevanti biex tiġi identifikata l-bażi 

ġuridika korretta.3  

Fil-każ li eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew li għandha komponent doppju u 

jekk wieħed minn dawn ikun identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti, waqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura għandha tkun ibbażata fuq 

bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti.4 Madankollu, meta miżura jkollha diversi objettivi jew komponenti 

kontemporanji, li jkunu marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u 

indirett meta mqabbel mal-ieħor/oħrajn, tali miżura għandha tkun ibbażata fuq id-diversi 

bażijiet ġuridiċi korrispondenti,5 jekk il-proċeduri previsti għall-bażijiet ġuridiċi risepttivi ma 

jkunux inkompatibbli mad-dritt tal-Parlament Ewropew u ma jimminawhx.6 

IV – Għan u kontenut tal-miżura proposta 

L-għan ta' din il-Proposta, kif iddikjarat mill-Kummissjoni fil-memorandum ta' spjegazzjoni, 

huwa li tiġi stabbilita sistema ċentralizzata li permezz tagħha l-Istati Membri jikkooperaw ma' 

xulxin, ħaġa li tirrikjedi arkitettura u regoli operattivi komuni. Hija se tistabbilixxi wkoll 

regoli dwar il-kontrolli fil-fruntieri esterni u dwar l-aċċess għas-sistema, inkluż għall-fini tal-

infurzar tal-liġi li huma uniformi għall-Istati Membri kollha.  

Il-premessa 9 tal-proposta tgħid li s-Sistema ta' Dħul/Ħruġ għandu jkollha l-objettiv li ttejjeb 

il-ġestjoni tal-fruntieri esterni, tipprevjeni l-immigrazzjoni irregolari u tiffaċilita l-ġestjoni tal-

flussi migratorji. Skont il-premessa 16, fil-ġlieda kontra r-reati terroristiċi u reati serji oħra, 

huwa essenzjali għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li jkollhom l-informazzjoni l-aktar 

aġġornata u li bħala riżultat tal-informazzjoni li tinsab fl-EES għandha tkun disponibbli għall-

awtoritajiet maħtura tal-Istati Membri u l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), soġġett 

għall-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament propost. Il-premessa 17 ittenni r-rwol 

determinanti tal-Europol fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-

qasam tal-investigazzjoni ta' reati transfruntiera fis-sostenn tal-prevenzjoni tal-kriminalità, l-

analiżi u l-investigazzjoni madwar l-Unjoni, u jenfasizza li dan għandha wkoll jingħata aċċess 

                                                 
1 Opinjoni 2/00 [2001] ECR I-9713, par. 5. 
2 Kawża C-45/86, Kummissjoni v Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati) [1987] ECR 1439, par. 5; Kawża 

C-411/06, Kummissjoni v Parlament u Kunsill [2009] ECR I-7585. 
3 Kawża C-269/97 Kummissjoni v Kunsill [2000] ECR I-2257, par. 44. 
4 Kawża C-137/12 Kummissjoni v Kunsill EU:C:2013:675, par. 53; Kawża C-490/10 Parlament v Kunsill 

EU:C:2012:525, par. 45; Kawża C-155/07 Parlament v Kunsill [2008] ECR I-08103, par. 34. 
5 Kawża C-211/01 Kummissjoni v Kunsill [2003] ECR I-08913, par. 40; Kawża C-178/03 Kummissjoni v 

Parlament u Kunsill [2006] ECR I-107, paragrafi 43 sa 56. 
6 Kawża C-300/89 Kummissjoni v Kunsill ("Dijossidu tat-titanju") [1991] ECR I-2867, paragrafi 17 sa 25; 

Kawża C-268/94, il-Portugall v Kunsill [1996] ECR I-6177. 
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għall-EES fi ħdan il-qafas tal-kompiti tiegħu u f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 

2009/371/ĠAI [issa r-Regolament 2016/794 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-

Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)).1 

Barra minn hekk, l-Artikolu 1 li jispeċifika l-materja tar-Regolament propost, jipprevedi li 

dan jinkludi a) l-istabbiliment ta' "Sistema ta' Dħul/Ħruġ" biex jiġi indirizzat id-dewmien tal-

kontroll fuq il-fruntieri u t-titjib tal-kwalità tal-kontrolli fuq il-fruntiera għal ċittadini ta' pajjiżi 

terzi u tiġi żgurata l-identifikazzjoni sistematika u affidabbli ta' persuni b'permanenza 

b'awtorizzazzjoni skaduta u b) il-kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 

tal-Istati Membri u l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) jistgħu jiksbu aċċess għall-

konsultazzjoni tal-EES għall-finijiet tal-prevenzjoni, ir-rintraċċar u l-investigazzjoni ta' reati 

terroristiċi jew ta' reati kriminali serji oħra.   

Mil-lat ta' kontenut, wara serje ta' definizzjonijiet fl-Artikolu 3, it-twaqqif tal-EES minn eu-

LISA, lista tal-objettivi speċifiċi segwiti mill-EES (Artikolu 5), l-ispeċifiċitajiet tekniċi tal-

EES (Artikolu 6) u kwistjonijiet ta' interoperabilità tas-Sistema Ċentrali VIS (Artikolu 7), il-

proposta tistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ta' aċċess għall-EES mill-

awtoritajiet kompetenti maħtura fl-Istati Membri. Il-Kapitolu II jintroduċi dispożizzjonijiet 

dwar l-inklużjoni u l-użu ta' dejta fl-EES minn awtoritajiet tal-fruntiera, inkluż dejta personali 

għal detenturi tal-viża (Artikolu 14), għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma eżentati mill-

obbligu tal-viża (Artikolu 15), għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ġew rifjutati d-dħul 

(Artikolu 16) u meta awtorizzazzjoni ta' soġġorn tiġi rrevokata, annullata jew estiża 

(Artikolu 17). 

Il-Kapitolu III tal-proposta jiffoka fuq ir-reġistrazzjoni tad-dejta u l-użu tal-EES minn 

awtoritajiet oħra, bħal awtoritajiet tal-viża għall-analiżi u d-deċiżjonijiet dwar 

applikazzjonijiet tal-viża (Artikolu 22), minn awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-analiżi 

ta' applikazzjonijiet għal aċċess għal programmi ta' faċilitazzjoni nazzjonali (Artikolu 23), 

minn awtoritajiet kompetenti biex iwettqu kontrolli fit-territorju tal-Istati Membri biex 

jivverifikaw l-identità taċ-ċittadini ta' pajjiż terz u l-kundizzjonijiet għal dħul jew permanenza 

fit-territorju tal-Istat Membru (Artikolu 24). Il-Kapitolu IV huwa ddedikat għall-proċedura u 

l-kundizzjonijiet għal aċċess għall-EES minn awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi maħtura mill-

Istati Membri  (Artikoli 26, 28 u 29) u mill-awtorità maħtura tal-Europol (Artikoli 27 u 30). 

Il-Kapitoli V-VII jiffokaw fuq il-ġestjoni ta' dejta fl-EES, bħal perjodi ta' żamma, l-

ipproċessar ta' dejta, il-komunikazzjoni ta' dejta lil pajjiżi terzi, is-sigurtà tad-data, l-għoti ta' 

informazzjoni dwar fajls individwali, id-dritt ta' aċċess, il-korrezzjoni u t-tħassir ta' dejta 

miżmuma fis-sistema u rimedji anċillari, drittijiet ta' sorveljanza mill-Kontrollur Ewropew 

għall-Protezzjoni tad-Dejta u l-protezzjoni ta' dejta personali għal aċċess tal-infurzar tal-liġi. 

Fl-aħħar nett, il-Kapitolu VIII jispeċifika l-emendi meħtieġa għal strumenti eżistenti oħra tal-

Unjoni, filwaqt li l-Kapitolu IX jintroduċi xi dispożizzjonijiet finali dwar l-ispejjeż, l-użu ta' 

dejta għar-rapportar u l-istatistika, taħriġ, kif ukoll il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-iżvilupp 

tal-EES. 

V - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa 

Il-Kummissjoni pproponiet l-Artikolu 77(2)(b) u (d) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea bħala l-bażi ġuridika xierqa għall-istabbiliment tal-EES. L-Artikolu 77(2)(b) 

                                                 
1 ĠU L 135, 24.5.2016, p.5 3, ara l-Artikolu 17(3). 
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u (d) TFEU jipprevedi l-possibilità li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jadottaw miżuri 

rigward il-kontrolli li għalihom jiġu suġġetti persuni li jaqsmu fruntieri esterni u għall-

istabbiliment gradwali ta' sistema ta' ġestjoni integrata għall-fruntieri esterni. Bħala riżultat, l-

Artikolu 77(2)(b) u (d) ġie meqjus bħala l-bażi ġuridika biex jiġu speċifikati aktar il-miżuri 

dwar il-qsim tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri u jiġu żviluppati standards u proċeduri li 

għandhom jiġu segwiti mill-Istati Membri fit-twettiq ta' kontrolli fuq persuni f'dawn il-

fruntieri. 

Barra minn hekk, il-proposta riveduta tistrieħ fuq l-Artikolu 87(2)(a) TFEU, li jaqa' taħt il-

Kapitolu 5 dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija u jipprevedi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu miżuri fost l-oħrajn, 

rigward il-ġbir, il-ħżin, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti fil-

kuntest tal-kooperazzjoni tal-pulizija li tinvolvi lill-awtoritajiet kollha kompetenti tal-Istati 

Membri. L-Artikolu 87(2)(a) TFUE għaldaqstant ġie meqjus bħala l-bażi ġuridika xierqa biex 

tippermetti aċċess għas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ mill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi.   

 

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 88(2) TFUE rigward l-adozzjoni ta' regolamenti mill-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja għad-determinazzjoni ta', fost l-

oħrajn, il-kompiti tal-Europol inkluż il-ġbir, il-ħżin, l-ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju ta' 

informazzjoni, partikolarment dik mgħoddija mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi 

jew entitajiet terzi, ġie meqjus xieraq biex jippermetti aċċess għal Sistema ta' Dħul/Ħruġ mill-

Europol taħt kundizzjonijiet stretti. 

Madankollu, fid-dawl tal-għan u l-kontenut tal-proposta, li l-għan tagħha huwa li tistabbilixxi 

regoli uniformi fl-Istati Membri kollha dwar kontrolli fil-fruntieri esterni u dwar aċċess għall-

informazzjoni dwar is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ għall-fini ta' infurzar tal-liġi mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri u mill-Europol, jidher li l-proposta ssegwi objettiv doppju, 

jiġifieri l-ġestjoni tal-fruntieri esterni u l-aċċess għall-EES mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 

għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra. 

L-aċċess mogħti lill-Europol sabiex jikkonsulta d-database tal-EES jaqa' taħt dan l-objettiv 

ġenerali li jingħata kontribut għall-prevenzjoni, il-kxif u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 

ta' reati kriminali serji oħra. B'riżultat ta' dan, huwa ma jifformawx objettiv distint tal-

proposta tal-EES.1 Barra minn hekk, ir-Regolament propost ma joħloqx kompiti ġodda u ma 

għandux l-għan li jimmodifika l-kompiti eżistenti tal-Europol dwar il-ġbir, il-ħżin, l-

ipproċessar, l-analiżi u l-iskambju tal-informazzjoni kif previst fl-Artikolu 88(2)(a) TFUE u l-

Artikolu 17(3) tar-Regolament dwar l-Europol, li diġà jipprevedi l-aċċess tal-Europol għad-

dejta minn sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni u li dan l-aċċess u l-użu ta' din l-informazzjoni 

għandhom ikunu regolati mill-istrumenti applikabbli tal-Unjoni.2 Fl-aħħar nett, bl-eċċezzjoni 

tal-Artikoli 27 u 30 tar-Regolament propost, fejn regoli speċifiċi fir-rigward tal-Europol huma 

introdotti, f'diversi okkażjonijiet li jifdal ir-referenzi għall-Europol huma magħmula biss 

flimkien ma' dawk tal-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi.3 

VI - Konklużjoni u rakkomandazzjoni 

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, peress li i) id-dispożizzjonijiet tal-proposta EES relatati 

                                                 
1 Ara wkoll SJ-0335/16, p.5. 
2 ĠU L135, 24.5.2016, p.53. 
3 Ara per eżempju: L-Artikoli 38(4) u 44(1)(a) tal-proposta EES. 



 

RR\1119427MT.docx 7/7 PE592.408v03-00 

 MT 

mal-Europol jaqgħu taħt l-objettiv ġenerali li jingħata kontribut għall-prevenzjoni, il-kxif u l-

investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra. ii) mil-lat ta' kontenut, dawn 

għandhom jiġu kkunsidrati bħala inċidentali fir-rigward taż-żewġ komponenti ewlenin; u iii) 

huma allinjati mal-leġiżlazzjoni eżistenti applikabbli għall-Europol, la l-mandat, u lanqas is-

setgħat tal-Europol ma huma modifikati, l-Artikolu 88(2)(a) TFUE m'għandux neċessarjament 

ikun imsemmi bħala bażi legali għall-proposta EES. 

Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali b'mod 

korrispondenti ddeċieda bi 12-il vot favur, 11 kontra u 2 astensjonijiet,1 li jirrakkomanda lill-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern li jħassar l-Artikolu 88(2)(a) TFUE 

mill-bażi ġuridika tar-regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 

Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi rreġistrata dejta ta' dħul u ħruġ u dejta ta' rifjut tad-dħul 

ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u 

d-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' aċċess għall-EES għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi u li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u r-Regolament (UE) Nru 1077/2011. 

 

Dejjem tiegħek, 

 

 

 

Pavel Svoboda 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

 

                                                 
1 Il-Membri li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (Viċi President), Jean-Marie Cavada (Viċi President), Laura Ferrara (Viċi President), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta 

Jazlowiecka (għal Tadeusz Zwiefka, skont l-Artikolu 200(2)), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná 

(għal Jiři Maštálka, skont l-Artikolu 200(2)), Merja Kyllönen (għal Kostas Chrysogonos, skont l-

Artikolu  200(2)), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (għal 

Rosa Estaràs Ferragut, skont l-Artikolu 200(2)), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (għal Evelyn 
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