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EMENDI 001-065 
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapport
Gérard Deprez A8-0436/2018
It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-
Unjoni

Proposta għal regolament (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-
identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-
dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-
ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-
familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta' moviment liberu

dwar il-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-
Unjoni u d-dokumenti ta' residenza 
maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom ta' moviment liberu

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jeżistu differenzi konsiderevoli bejn 
il-livelli ta' sigurtà tal-karti tal-identità 
nazzjonali maħruġa mill-Istati Membri u 
l-permessi ta' residenza għal ċittadini tal-
UE li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor u l-
membri tal-familja tagħhom, u dan iżid is-
sogru ta' falsifikazzjoni u frodi tad-
dokumenti u jwassal għal diffikultajiet 
prattiċi għaċ-ċittadini meta dawn ikunu 
jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' 
moviment liberu. Statistiki tan-Netwerk 
Ewropew tal-Analiżi tar-Riskju tal-Frodi 
ta' Dokumenti juru li l-Karti tal-Identità 
tal-UE frodulenti żdiedu matul iż-żmien.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar 
"It-titjib tas-sigurtà f'dinja ta' mobilità: 
skambju mtejjeb tal-informazzjoni fil-
ġlieda kontra t-terroriżmu u fruntieri 
esterni li jifilħu aktar", il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza kruċjali tad-
dokumenti siguri tal-ivvjaġġar u tal-
identità fejn ikun meħtieġ li tiġi stabbilita 
b'ċertezza l-identità ta' persuna u ħabbret 
li se tippreżenta pjan ta' azzjoni biex 
tindirizza l-frodi tad-dokumenti tal-
ivvjaġġar. Approċċ imtejjeb jiddependi fuq 
sistemi robusti sabiex jiġu evitati l-abbużi 
u t-theddid għas-sigurtà interna li 
jirriżultaw min-nuqqasijiet fis-sigurtà tad-
dokumenti.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Tliet kwarti mid-dokumenti 
frodulenti identifikati fil-fruntieri esterni 
u fi ħdan l-Unjoni jimitaw dokumenti tal-
identità maħruġa mill-Istati Membri u 
minn pajjiżi assoċjati ma' Schengen; Id-
dokumenti identifikati bl-akbar frekwenza 
bħala dokumenti foloz huma karti tal-
identità nazzjonali bi grad aktar baxx ta' 
sigurtà. Skont il-Frontex, 40682 karta tal-
identità tal-UE frodulenti u 13512 
permessi ta' residenza tal-UE frodulenti 
(it-tipi kollha) ġew identifikati u 
rappurtati fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
tal-Analiżi tar-Riskju tal-Frodi ta' 
Dokumenti (EDF-RAN) bejn l-2013 u l-
2018. Dawn iċ-ċifri jinkludu 
identifikazzjonijiet fil-fruntieri esterni tal-
UE kif ukoll dawk identifikati waqt ċaqliq 
sekondarju bejn il-pajjiżi tal-
UE/Schengen.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Sabiex jiskoraġġixxu l-frodi tal-
identità, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw li l-falsifikazzjoni tad-dokumenti 
ta' identifikazzjoni u l-użu ta' dokumenti 
falsifikati bħal dawn ikunu penalizzati 
b'mod adegwat mil-liġi nazzjonali 
tagħhom.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Pjan ta' Azzjoni tal-2016 dwar is-
sigurtà tad-dokumenti nnota wkoll li l-
kisba ta' dokumenti awtentiċi fuq il-bażi 
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ta' dokumenti "oriġinaturi" (ċertifikati 
tat-twelid, taż-żwieġ u tal-mewt) foloz qed 
tiżdied b'mod notevoli u tibqa' waħda 
mill-akbar theddidiet sinifikanti għas-
sigurtà fl-Unjoni Ewropea, peress li hija 
diffiċli ħafna li tiġi identifikata.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Dan ir-Regolament jistieden lill-
Istati Membri, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, ikomplu bil-ħidma 
tagħhom fuq l-aħjar modi kif jagħmlu d-
dokumenti sors anqas vulnerabbli għall-
frodi, b'mod partikolari b'referenza għall-
manwal tal-Europol dwar l-
identifikazzjoni ta' dokumenti sors foloz.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-ħżin ta' immaġni tal-wiċċ u żewġ 
marki tas-swaba' (minn issa 'l quddiem 
"dejta bijometrika") fuq id-dokumenti tal-
identità, kif previst diġà fir-rigward tal-
passaporti bijometriċi u l-permessi ta' 
residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
jirrappreżenta taħlita xierqa ta' 
identifikazzjoni u awtentikazzjoni 
affidabbli b'riskju mnaqqas ta' frodi, bl-
iskop li tissaħħaħ is-sigurtà tad-
dokumenti tal-identità. Barra minn hekk, 
il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fid-
deċiżjoni tagħha "Schwarz" tal-2013 
dwar il-passaporti bijometriċi tgħid li "il-
fatt li jitwettqu żewġ operazzjonijiet intiżi 
għall-identifikazzjoni ta' persuni ma jistax 
a priori jitqies bħala li jimplika, fih 
innifsu, ksur iktar sinjifikattiv tad-
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drittijiet irrikonoxxuti mill‑Artikoli 7 u 8 
tal-Karta milli kieku dawn l-
operazzjonijiet jiġu kkunsidrati 
separatament". 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Dan ir-Regolament jipprevedi l-ġbir 
ta' identifikaturi bijometriċi unikament 
minn persunal kwalifikat u awtorizzat kif 
xieraq tal-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-ħruġ ta' karti tal-
identità jew permessi ta' residenza.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma 
jistabbilixxix bażi legali għall-ħolqien ta' 
bażi ta' dejta fil-livell nazzjonali, peress li 
din tibqa' kompetenza esklużiva tal-Istati 
Membri. Lanqas m'għandu jistabbilixxi 
bażi legali għall-ħolqien ta' bażi ta' dejta 
ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni. Id-dejta 
bijometrika miġbura għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament jenħtieġ li tintuża biss 
minn persunal kwalifikat u awtorizzat kif 
xieraq tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u tal-aġenziji tal-UE għall-
verifika tal-awtentiċità tad-dokument u l-
identità tad-detentur permezz ta' 
karatteristiċi komparabbli disponibbli 
direttament meta l-karta tal-identità jew 
id-dokument ta' residenza jkunu meħtieġa 
li jiġu preżentati bil-liġi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9d (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9d) L-identifikaturi bijometriċi barra 
mill-mezz ta' ħżin jenħtieġ li jinħażnu 
b'mod sigur ħafna u unikament għaż-
żmien meħtieġ biex jinħarġu l-karta tal-
identità jew permess ta' residenza 
nazzjonali, u fl-ebda każ għal aktar minn 
xahar mid-data tal-ġbir, u jenħtieġ li jiġu 
mħassra immedjatament ġaladarba 
jinħażnu fil-mezz ta' ħżin.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-iskopijiet ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-ispeċifikazzjonijiet tad-
Dokument 9303 (is-seba' edizzjoni, 2015) 
tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (International Civil 
Aviation Organisation, ICAO) dwar 
dokumenti li jinqraw mill-magni li 
jiżguraw interoperabbiltà globali, inkluż 
għall-qari tad-dokumenti mill-magni u l-
użu ta' spezzjoni viżwali.

(10) Meta tkun qed tfassal 
speċifikazzjonijiet tekniċi addizzjonali, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tieħu 
inkunsiderazzjoni l-ispeċifikazzjonijiet tad-
Dokument 9303 (is-seba' edizzjoni, 2015) 
tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (International Civil 
Aviation Organisation, ICAO) dwar 
dokumenti li jinqraw mill-magni li 
jiżguraw interoperabbiltà globali, inkluż 
għall-qari tad-dokumenti mill-magni u l-
użu ta' spezzjoni viżwali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fejn Stat Membru jinkludi l-
kategorija tal-ġeneru f'dokument, din 
jenħtieġ li tinkludi l-għażliet F>, 
<M>, jew <X>, skont il-linji gwida tal-
ICAO.

Emenda 14

Proposta għal regolament
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Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi addizzjonali, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat 
ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-
setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.1a

__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13)

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Jenħtieġ li l-proċedura biex jittieħdu 
l-marki tas-swaba' u immaġni tal-wiċċ 
tieħu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet speċifiċi 
tat-tfal u tiġi applikata f'konformità mas-
salvagwardji stabbiliti fl-Artikolu 24 tal-
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.

(11) Jenħtieġ li l-proċedura biex jittieħdu 
l-marki tas-swaba' u immaġni tal-wiċċ 
issegwi objettiv strettament limitat, tieħu 
inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet speċifiċi tat-
tfal u ta' persuni vulnerabbli, titwettaq 
b'mod sensittiv għat-tfal u sensittiv għall-
ġeneru, tkun implimentata minn persunal 
kwalifikat, taħt l-osservazzjoni regolari 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta' awtorità 
superviżorja, u tiġi applikata f'konformità 
mas-salvagwardji stabbiliti fl-Artikolu 24 
tal-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. Il-persunal kwalifikat responsabbli 
għall-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi 
jenħtieġ li jiġi mħarreġ f'dan.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa importanti li tiġi żgurata d-
dinjità tal-persuna li mingħandha 
tinġabar informazzjoni bijometrika matul 
il-proċedura kollha tal-ġbir. Għalhekk, 
għandhom jitqiesu kunsiderazzjonijiet 
speċifiċi relatati mal-ġeneru u mal-
ħtiġijiet speċifiċi tat-tfal u tal-persuni 
vulnerabbli.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jenħtieġ li l-introduzzjoni ta' 
standards minimi ta' sigurtà u standards tal-
format tippermetti li l-Istati Membri 
joqgħodu fuq l-awtentiċità ta' dawk id-
dokumenti meta ċ-ċittadini tal-UE 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment 
liberu. Filwaqt li tinżamm il-possibbiltà li 
jiġu previsti karatteristiċi nazzjonali 
addizzjonali, jenħtieġ li jiġi żgurat li dawk 
il-karatteristiċi ma jnaqqsux l-effiċjenza 
tal-karatteristiċi ta' sigurtà komuni, jew 
inkella jaffettwaw b'mod negattiv l-
interoperabbiltà transfruntiera tal-karti tal-
identità, bħall-possibbiltà li l-karti tal-
identità jinqraw minn magni li jintużaw 
minn Stati Membri li ma jkunux ħarġu 
dawk il-karti.

(12) Jenħtieġ li l-introduzzjoni ta' 
standards minimi ta' sigurtà u standards tal-
format tippermetti li l-Istati Membri 
joqgħodu fuq l-awtentiċità ta' dawk id-
dokumenti meta ċ-ċittadini tal-UE 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment 
liberu. Dan ir-Regolament jipprevedi li 
karti tal-identità maħruġa mill-Istati 
Membri huma rikonoxxuti b'mod 
reċiproku kemm bħala dokumenti tal-
identità kif ukoll bħala dokumenti tal-
ivvjaġġar. Filwaqt li tinżamm il-possibbiltà 
li jiġu previsti karatteristiċi nazzjonali 
addizzjonali, jenħtieġ li jiġi żgurat li dawk 
il-karatteristiċi ma jnaqqsux l-effiċjenza 
tal-karatteristiċi ta' sigurtà komuni, jew 
inkella jaffettwaw b'mod negattiv l-
interoperabbiltà transfruntiera tal-karti tal-
identità, bħall-possibbiltà li l-karti tal-
identità jinqraw minn magni li jintużaw 
minn Stati Membri li ma jkunux ħarġu 
dawk il-karti.

Emenda 18
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Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-użu ta' ologrammi u/jew marki 
tal-ilma jippermetti l-prevenzjoni tal-
falsifikazzjoni tad-dokument u jiżgura l-
verifika tal-awtentiċità ta' karta tal-
identità jew dokument ta' residenza, u 
għalhekk jistgħu jikkontribwixxu għall-
minimizzazzjoni tad-dejta;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Sabiex jiġi promoss r-rikonoxximent 
bejn l-Istati Membri tal-karatteristiċi tas-
sigurtà tal-karti tal-identità nazzjonali, l-
Istati Membri jenħtieġ li jiskambjaw 
bejniethom dawk iċ-ċertifikati diġitali li 
huma meħtieġa biex jawtentiċizzaw, 
jivverifikaw u jaqraw l-informazzjoni li 
tinsab fil-mezz ta' ħżin sigur. Il-formati 
użati għall-mezz ta' ħżin sigur jenħtieġ li 
jkunu interoperabbli, inkluż fir-rigward 
ta' punti awtomatizzati tal-qsim tal-
fruntiera.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Ir-rikonoxximent reċiproku tad-
dokumenti tal-identità hu element 
essenzjali għall-mobilità taċ-ċittadini tal-
Unjoni. F'każ ta' serq, telf jew tiġdid, id-
dokumenti proviżorji maħruġa mill-Istati 
Membri mhumiex rikonoxxuti u 
għaldaqstant ma jibqgħux jiffaċilitaw din 
il-mobilità. Għaldaqstant, l-Istati Membri, 
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f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
jenħtieġ li jaħdmu lejn rikonoxximent 
reċiproku aħjar ta' dawn id-dokumenti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-Regolament għandu jirrispetta l-
obbligi stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità, li ġiet ratifikata mill-
Istati Membri u mill-Unjoni37 . Għalhekk, 
jenħtieġ li titħeġġeġ l-integrazzjoni ta' 
karatteristiċi addizzjonali li jrendu l-karti 
tal-identità aktar aċċessibbli u faċli biex 
jintużaw minn persuni b'diżabbiltà, bħal 
persuni b'vista batuta.

(13) Meta jimplimentaw dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jenħtieġ 
b'mod partikolari li jirrispettaw l-obbligi 
stabbiliti fl-Artikoli 25 u 26 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità, li ġiet ratifikata mill-
Istati Membri u mill-Unjoni37 . Għalhekk, 
jenħtieġ li titħeġġeġ l-integrazzjoni ta' 
karatteristiċi addizzjonali li jrendu l-karti 
tal-identità aktar aċċessibbli u faċli biex 
jintużaw minn persuni b'diżabbiltà, bħal 
persuni b'vista batuta.

__________________ __________________
37 ĠU L 23, 26.11.2009 37 ĠU L 23, 26.11.2009

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Karti tal-identità kif ukoll karti ta' 
residenza ta' membru tal-familja ta' 
ċittadini tal-Unjoni bi standards tas-sigurtà 
insuffiċjenti għandhom jiġu eliminati 
gradwalment, filwaqt li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni kemm ir-riskju għas-
sigurtà kif ukoll l-ispejjeż imġarrba mill-
Istati Membri. B'mod ġenerali, jenħtieġ li 
perjodu ta' ħames snin ikun biżżejjed biex 
jintlaħaq bilanċ bejn il-frekwenza li biha 
dokumenti normalment jiġu sostitwiti u l-

(17) Karti tal-identità kif ukoll karti ta' 
residenza ta' membru tal-familja ta' 
ċittadini tal-Unjoni bi standards tas-sigurtà 
insuffiċjenti għandhom jiġu eliminati 
gradwalment, filwaqt li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni kemm ir-riskju għas-
sigurtà kif ukoll l-ispejjeż imġarrba mill-
Istati Membri. B'mod ġenerali, perjodu ta' 
tmien snin għal karta tal-identità għandu 
jkun biżżejjed biex jintlaħaq bilanċ bejn il-
frekwenza li biha dokumenti normalment 
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ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskrepanza 
eżistenti fis-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. 
Madankollu, għal raġunijiet ta' sigurtà, 
karti li ma jkollhomx karatteristiċi 
importanti, b'mod partikolari li jkunu 
jistgħu jinqraw mill-magni, huwa meħtieġ 
perjodu iqsar ta' sentejn.

jiġu sostitwiti u l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-
diskrepanza eżistenti fis-sigurtà fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, għal raġunijiet ta' 
sigurtà, karti li ma jkollhomx karatteristiċi 
importanti, b'mod partikolari li jkunu 
jistgħu jinqraw mill-magni, huwa meħtieġ 
perjodu iqsar ta' ħames snin.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fir-rigward tad-dejta personali li trid 
tiġi pproċessata fil-kuntest tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
japplika r-Regolament (UE) Nru 2016/679 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali dejta, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta)40. Huwa 
neċessarju li jiġu speċifikati aktar 
salvagwardji applikabbli għad-dejta 
personali pproċessata. Jenħtieġ li s-
suġġetti tad-dejta jkunu konxji li fil-
dokumenti tagħhom jeżisti mezz ta' ħżin li 
jkun fih id-dejta bijometrika tagħhom, 
inkluża l-aċċessibbiltà tiegħu mingħajr 
kuntatt kif ukoll l-istanzi kollha fejn tintuża 
d-dejta maħżuna fil-karti tal-identità u d-
dokumenti ta' residenza tagħhom. F'kull 
każ, jenħtieġ li s-suġġetti tad-dejta 
jkollhom aċċess għad-dejta personali 
pproċessata fil-karti tal-identità u d-
dokumenti ta' residenza tagħhom, u 
jirrettifikawhom.

(18) Fir-rigward tad-dejta personali li trid 
tiġi pproċessata fil-kuntest tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
japplika r-Regolament (UE) Nru 2016/679 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali dejta, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta)40. Huwa 
neċessarju li jiġu speċifikati aktar 
salvagwardji applikabbli għad-dejta 
personali, u b'mod partikolari għad-dejta 
sensittiva bħall-identifikaturi bijometriċi. 
Jenħtieġ li s-suġġetti tad-dejta jkunu konxji 
li fil-dokumenti tagħhom jeżisti mezz ta' 
ħżin li jkun fih id-dejta bijometrika 
tagħhom, inkluża l-aċċessibbiltà tiegħu 
mingħajr kuntatt kif ukoll l-istanzi kollha 
fejn tintuża d-dejta maħżuna fil-karti tal-
identità u d-dokumenti ta' residenza 
tagħhom. F'kull każ, jenħtieġ li s-suġġetti 
tad-dejta jkollhom aċċess għad-dejta 
personali pproċessata fil-karti tal-identità u 
d-dokumenti ta' residenza tagħhom, u 
jirrettifikawhom. Il-mezz ta' ħżin jenħtieġ 
li jkun sigur ħafna u jipproteġi d-dejta 
personali maħżuna fuqu minn aċċess 
mhux awtorizzat.

__________________ __________________
40 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1. 40 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 
responsabbli għall-ipproċessar xieraq tad-
dejta bijometrika, mill-ġbir sal-
integrazzjoni tad-dejta fil-mezz ta' ħżin 
sigur ħafna, f'konformità mar-
Regolament (UE) 2016/679.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Meta l-Istati Membri jikkooperaw 
ma' kuntratturi esterni fi kwalunkwe 
kompitu relatat mad-dokumenti tal-
identità, dawn jenħtieġ li jissorveljaw 
mill-qrib l-attivitajiet tal-kuntrattur biex 
tiġi żgurata konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-
Regolament, fosthom b'mod partikolari s-
sigurtà, il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni 
tad-dejta.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Huwa neċessarju li f'dan ir-
Regolament tiġi speċifikata l-bażi għall-
ġbir u l-ħżin tad-dejta fuq il-mezz ta' ħżin 
tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' 
residenza. F'konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom jew id-dritt tal-Unjoni, 
l-Istati Membri jistgħu jaħżnu dejta oħra 

(19) Huwa neċessarju li f'dan ir-
Regolament tiġi speċifikata l-bażi għall-
ġbir u l-ħżin tad-dejta fuq il-mezz ta' ħżin 
tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' 
residenza. F'konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom jew id-dritt tal-Unjoni, 
l-Istati Membri jistgħu jaħżnu dejta oħra 
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fuq mezz ta' ħżin għal servizzi elettroniċi 
jew skopijiet oħra relatati mal-karta tal-
identità jew id-dokument ta' residenza. 
Jenħtieġ li l-ipproċessar ta' din id-dejta, 
inkluż il-ġbir tagħha u l-iskopijiet li 
għalihom tista' tintuża, jiġi awtorizzat mid-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
d-dejta nazzjonali kollha tiġi sseparata 
fiżikament jew loġistikament mid-dejta 
bijometrika msemmija f'dan ir-
Regolament.

fuq mezz ta' ħżin għal servizzi elettroniċi 
jew skopijiet oħra relatati mal-karta tal-
identità jew id-dokument ta' residenza. 
Jenħtieġ li l-ipproċessar ta' din id-dejta, 
inkluż il-ġbir tagħha u l-iskopijiet li 
għalihom tista' tintuża, jiġi awtorizzat mid-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
d-dejta nazzjonali kollha tiġi sseparata 
fiżikament jew loġistikament mid-dejta 
bijometrika msemmija f'dan ir-
Regolament. Meta jdaħħlu u jaħżnu dejta 
żejda skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom jew tal-Unjoni, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jkunu wettqu valutazzjoni 
profonda tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-
dejta, b'enfasi fuq l-ipproċessar ta' 
kategoriji speċjali ta' dejta personali. L-
Istati Membri jenħtieġ li jinfurmaw b'mod 
espliċitu lill-applikanti għad-dokumenti, 
bil-miktub u b'lista eżawrjenti, dwar id-
dejta żejda kollha possibbli.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Huwa neċessarju li f'dan ir-
Regolament tiġi speċifikata l-bażi għall-
ġbir u l-ħżin tad-dejta fuq il-mezz ta' ħżin 
tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' 
residenza. F'konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom jew id-dritt tal-Unjoni, 
l-Istati Membri jistgħu jaħżnu dejta oħra 
fuq mezz ta' ħżin għal servizzi elettroniċi 
jew skopijiet oħra relatati mal-karta tal-
identità jew id-dokument ta' residenza. 
Jenħtieġ li l-ipproċessar ta' din id-dejta, 
inkluż il-ġbir tagħha u l-iskopijiet li 
għalihom tista' tintuża, jiġi awtorizzat mid-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
d-dejta nazzjonali kollha tiġi sseparata 
fiżikament jew loġistikament mid-dejta 
bijometrika msemmija f'dan ir-
Regolament.

(19) Huwa neċessarju li f'dan ir-
Regolament tiġi speċifikata l-bażi għall-
ġbir u l-ħżin tad-dejta fuq il-mezz ta' ħżin 
tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' 
residenza. F'konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom jew id-dritt tal-Unjoni 
u b'osservanza tal-prinċipji tan-neċessità 
u tal-proporzjonalità, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jaħżnu fuq mezz ta' ħżin 
unikament id-dejta li hija essenzjali għall-
identifikazzjoni tad-detentur għal servizzi 
elettroniċi jew skopijiet oħra relatati mal-
karta tal-identità jew id-dokument ta' 
residenza. Jenħtieġ li l-ipproċessar ta' din 
id-dejta, inkluż il-ġbir tagħha u l-iskopijiet 
li għalihom tista' tintuża, jiġi awtorizzat 
mid-dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li d-dejta nazzjonali kollha tiġi 
sseparata fiżikament jew loġistikament 
mid-dejta bijometrika msemmija f'dan ir-
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Regolament.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirraporta 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament tliet snin wara d-data ta' 
applikazzjoni tiegħu, inkluż dwar ix-
xerqien tal-livell ta' sigurtà. F'konformità 
mal-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet41, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz 
ta' arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi, 
sabiex tivvaluta l-effetti reali tar-
Regolament u l-ħtieġa għal kwalunkwe 
azzjoni ulterjuri.

(21) Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament wara tliet u ħames snin 
rispettivament, wara d-data ta' 
applikazzjoni tiegħu, inkluż dwar ix-
xerqien tal-livell ta' sigurtà, l-impatt 
possibbli fuq id-drittijiet fundamentali, u 
dwar l-implimentazzjoni hix konformi 
mal-iskopijiet tal-ġbir tad-dejta. 
F'konformità mal-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet41, jenħtieġ li l-
Kummissjoni, sitt snin wara d-data ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
twettaq evalwazzjoni inizjali ta' dan ir-
Regolament abbażi tal-informazzjoni 
miġbura permezz ta' arranġamenti ta' 
monitoraġġ speċifiċi, sabiex tivvaluta l-
effetti reali tar-Regolament u l-ħtieġa għal 
kwalunkwe azzjoni ulterjuri, u 
evalwazzjoni ulterjuri wara 10 snin wara 
d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, sabiex tittieħed 
inkonsiderazzjoni il-perjodu ta' tneħħija 
gradwali. Dawn l-evalwazzjonijiet 
jenħtieġ li jiffukaw b'mod partikolari fuq 
l-impatt ta' dan ir-Regolament fuq id-
drittijiet fundamentali, fuq l-effiċjenza u 
t-titjib tal-mobilità taċ-ċittadini tal-Unjoni 
u fuq il-livelli ta' sigurtà.

__________________ __________________
41 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1–14.

41 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1–14.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inkluż ir-rispett għall-ħajja 
privata u tal-familja, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-moviment liberu u d-dritt għal 
rimedju effettiv.

(23) Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u 
josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b'mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea inkluża 
d-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-
integrità tal-persuna, il-projbizzjoni ta' 
trattament inuman jew degradanti, id-dritt 
għal ugwaljanza quddiem il-liġi u n-
nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u 
tal-anzjani, ir-rispett tal-ħajja privata u 
tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali, id-dritt għall-moviment 
liberu u d-dritt għal rimedju effettiv.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali ġiet 
ikkonsultata.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat 
f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-
Regolament (KE) Nru 45/20011a u ta 
opinjoni nhar…,
__________________________
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1a 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' data personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, 
p. 1).

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament isaħħaħ l-istandards 
tas-sigurtà applikabbli għall-karti tal-
identità maħruġa mill-Istati Membri liċ-
ċittadini tagħhom, kif ukoll għad-
dokumenti ta' residenza maħruġa mill-Istati 
Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom meta 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment 
liberu.

Dan ir-Regolament isaħħaħ l-istandards 
tas-sigurtà applikabbli għall-karti tal-
identità maħruġa mill-Istati Membri liċ-
ċittadini tagħhom, kif ukoll għad-
dokumenti ta' residenza maħruġa mill-Istati 
Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom sabiex 
jiffaċilita l-eżerċitar tad-dritt tagħhom ta' 
libertà ta' moviment fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-karti tal-identità nazzjonali 
maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini 
tal-Unjoni għandhom ikunu rikonoxxuti 
bħala tali mill-Istati Membri kollha. Tali 
karti għandhom jaħdmu bħala dokument 
tal-identità kif ukoll bħala dokument tal-
ivvjaġġar, u għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala tali mill-Istati Membri kollha.

Emenda 34

Proposta għal regolament
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Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-karti tal-identità maħruġa mill-
Istati Membri għandhom jiġu prodotti fil-
format ID-1 u għandhom jikkonformaw 
mal-istandards minimi tas-sigurtà stipulati 
fid-Dokument 9303 tal-ICAO (is-seba' 
edizzjoni, 2015).

(1) Meta l-Istati Membri joħorġu karti 
tal-identità li jkollhom perjodu ta' validità 
ta' aktar minn 3 xhur, dawn għandhom 
jiġu prodotti fil-format ID-1, ikollhom 
parti li tinqara minn magna (machine-
readable zone, MRZ) u għandhom 
jikkonformaw mal-istandards minimi 
stipulati fil-mudell stabbilit fl-Anness I ta' 
dan ir-Regolament. Għandhom jiġu 
stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi 
addizzjonali skont l-istandards 
internazzjonali, inklużi b'mod partikolari 
r-rakkomandazzjonijiet tal-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-karti għandhom ikunu magħmula 
kompletament mill-polikarbonat jew 
polimeru sintetiku ekwivalenti b'kulur ta' 
sfond blu.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) B'deroga mill-paragrafu 1, il-kamp 
tal-ġeneru mhuwiex standard minimu.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-karta tal-identità għandu jkollha 
simbolu distintiv tal-Istat Membru li 
joħroġ il-karta, stampat fin-negattiv 
f'rettangolu blu imdawwar bi 12-il stilla 
safra.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-karti tal-identità għandhom 
jinkludu mezz ta' ħżin sigur ħafna li 
għandu jkun fih immaġni tal-wiċċ tad-
detentur tal-karta u żewġ marki tas-swaba' 
f'formati interoperabbli.

(3) Il-karti tal-identità għandhom 
jinkludu mezz ta' ħżin sigur ħafna li 
għandu jkun fih immaġni tal-wiċċ tad-
detentur tal-karta meħud direttament mill-
awtorità rilevanti fl-Istat Membru u, fil-
każ li Stat Membru jiddeċiedi hekk, 
jistgħu jinkludu wkoll subsett tal-
karatteristiċi, jiġifieri d-dettalji jew ix-
xejriet, estratti minn żewġ marki tas-
swaba' meħuda ċatti f'formati 
interoperabbli, għall-finijiet uniċi stabbiliti 
fl-Artikolu 10(3) ta' dan ir-Regolament.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mezz ta' ħżin għandu jkollu 
biżżejjed kapaċità biex jiggarantixxi l-
integrità, l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità 
tad-dejta. Id-dejta maħżuna għandha tkun 
aċċessibbli mingħajr kuntatt u tinżamm 
sikura kif previst fid-Deċiżjonijiet ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottati f'konformità mal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 1030/2002.

imħassar
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F'każ li Stat Membru jiddeċiedi li 
jieħu l-marki tas-swaba', it-tfal ta' taħt it-
12-il sena jistgħu jiġu eżentati mir-
rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'.
It-tfal ta' taħt is-6 snin għandhom f'kull 
każ ikunu eżentati mir-rekwiżit li jagħtu l-
marki tas-swaba'.
Il-persuni li t-teħid tal-marki tas-swaba' 
huwa fiżikament impossibbli għalihom 
għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li 
jagħtu l-marki tas-swaba'.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-persuni li ġejjin għandhom ikunu 
eżentati mir-rekwiżit li jipprovdu marki 
tas-swaba':

imħassar

(a) tfal taħt l-età ta' 12-il sena;
(b) persuni li għalihom huwa 
fiżikament impossibbli li jitteħdulhom il-
marki tas-swaba'.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-mezz ta' ħżin għandu jkollu 
biżżejjed kapaċità biex jiggarantixxi l-
integrità, is-sigurtà, u l-awtentiċità u l-
kunfidenzjalità tad-dejta. Id-dejta 
maħżuna għandha tkun aċċessibbli 
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f'forma mingħajr kuntatt u miżmuma 
sigura kif previst fid-Deċiżjonijiet ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottati f'konformità mal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 1030/2002. L-Istati 
Membri għandhom jiskambjaw ma' 
xulxin tali ċertifikati diġitali li huma 
meħtieġa biex jawtentiċizzaw, jivverifikaw 
u jaqraw l-informazzjoni li tinsab fil-mezz 
ta' ħżin sigur. Il-formati użati għall-mezz 
ta' ħżin sigur għandhom ikunu 
interoperabbli, inkluż fir-rigward ta' punti 
awtomatizzati tal-qsim tal-fruntiera.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu 
dettalji u osservazzjonijiet għall-użu 
nazzjonali, kif meħtieġ fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom.

(6) Meta huwa neċessarju u 
proporzjonat għall-mira li trid tintlaħaq, 
l-Istati Membri jistgħu jdaħħlu dettalji u 
osservazzjonijiet għall-użu nazzjonali, kif 
meħtieġ fid-dawl tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tagħhom. L-effikaċja tal-
istandards minimi tas-sigurtà u l-
interoperabbiltà transfruntiera tal-karti 
tal-identità ma għandhomx jitnaqqsu 
bħala riżultat.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 3 − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fejn l-Istati Membri jżidu 
karatteristiċi ta' sigurtà nazzjonali għall-
karti tal-identità, l-interoperabbiltà 
transfruntiera tal-karti tal-identità u l-
effiċjenza tal-istandards minimi tas-sigurtà 
ma għandhomx jitnaqqsu.

(9) Fejn l-Istati Membri jżidu 
karatteristiċi ta' sigurtà ulterjuri għall-karti 
tal-identità, l-interoperabbiltà transfruntiera 
tal-karti tal-identità u l-effiċjenza tal-
istandards minimi tas-sigurtà ma 
għandhomx jitnaqqsu.
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
msemmija fil-paragrafi 1, 1a u 2a, 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 12b.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 3 − paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-karti tal-identità għandu jkollhom 
perjodu massimu ta' validità ta' 10 snin. 
Jistgħu jiġu pprovduti derogi għal gruppi 
ta' età speċifiċi.

imħassar

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Perjodu ta' validità

(1) Il-karti tal-identità għandu jkollhom 
perjodu ta' validità ta' 10 snin.
(2) Fil-każ li Stat Membru jiddeċiedi li 
jieħu l-marki tas-swaba', il-karti tal-
identità maħruġa lill-minorenni li ma 
jkollhomx marki tas-swaba' għandhom 
jitilfu l-validità sa mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara li d-detentur tagħhom ikun 
laħaq l-età tar-rekwiżit li jagħti l-marki 
tas-swaba'. 
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(3) Il-karti tal-identità maħruġa lill-
minorenni għandu jkollhom perjodu ta' 
validità ta' 10 snin.
(4) Fejn ikun temporanjament impossibbli 
li jittieħdu l-marki tas-swaba' jew 
immaġni tal-wiċċ, il-karti tal-identità 
għandu jkollhom perjodu massimu ta' 
validità ta' 3 xhur.
(5) L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
perjodu ta' validità ta' aktar minn 10 snin 
għall-karti tal-identità maħruġa lil 
persuni li jkollhom aktar minn 75 sena.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Karti tal-identità li ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 3 ma għandhomx 
jibqgħu validi malli jiskadu jew sa ħames 
snin wara [id-data ta' applikazzjoni tar-
Regolament], skont liema data minnhom 
tasal l-ewwel. Madankollu, karti tal-
identità li ma jkunux jinkludu parti li 
tinqara minn magna (machine-readable 
zone, MRZ) li tkun tikkonforma mad-
dokument 9303, il-parti 3 (is-seba' 
edizzjoni, 2015) tal-ICAO ma għandhomx 
jibqgħu validi malli jiskadu jew sa sentejn 
wara [id-data ta' applikazzjoni tar-
Regolament], skont liema data minnhom 
tasal l-ewwel.

Karti tal-identità li ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 3 ma għandhomx 
jibqgħu validi malli jiskadu jew sa tmien 
snin wara [id-data ta' applikazzjoni tar-
Regolament], skont liema data minnhom 
tasal l-ewwel. Madankollu, karti tal-
identità li ma jkunux jinkludu parti li 
tinqara minn magna (machine-readable 
zone, MRZ) li tkun tikkonforma mad-
dokument 9303, il-parti 3 (is-seba' 
edizzjoni, 2015) tal-ICAO ma għandhomx 
jibqgħu validi malli jiskadu jew sa ħames 
snin wara [id-data ta' applikazzjoni tar-
Regolament], skont liema data minnhom 
tasal l-ewwel.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokumenti ta' residenza maħruġa mill-
Istati Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni 
għandhom jindikaw mill-inqas dan li ġej:

Dokumenti ta' residenza maħruġa mill-
Istati Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni huma 
ta' kulur blu u għandhom jindikaw, fl-
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istess ordni previst fl-anness ta' dan ir-
Regolament, mill-inqas dan li ġej:

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titolu tad-dokument fil-lingwa jew 
lingwi uffiċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat u f'mill-inqas waħda mil-
lingwi uffiċjali l-oħra tal-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni;

(a) it-titolu tad-dokument, "ċittadin tal-
UE", tradott ukoll fil-lingwa jew lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-referenza ċara li d-dokument huwa 
maħruġ f'konformità mad-
Direttiva 2004/38/KE;

(b) id-dikjarazzjoni ċara li d-dokument 
huwa maħruġ f'konformità mad-
Direttiva 2004/38/KE;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) simbolu distintiv tal-Istat Membru li 
ħareġ il-karta, stampat fin-negattiv 
f'rettangolu blu imdawwar bi 12-il stilla 
safra. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta att ta' implimentazzjoni li 
jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li Stat Membru jiddeċiedi li jieħu l-
marki tas-swaba', it-tfal ta' taħt it-12-il 
sena jistgħu jiġu eżentati mir-rekwiżit li 
jagħtu l-marki tas-swaba'. It-tfal ta' taħt 
is-6 snin għandhom ikunu eżentati mir-
rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'. Il-
persuni li t-teħid tal-marki tas-swaba' 
huwa fiżikament impossibbli għalihom 
għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li 
jagħtu l-marki tas-swaba'.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Permezz ta' deroga mid-Direttiva 
2004/38/CE, karti ta' residenza ġodda 
għall-membri tal-familja ta' ċittadini tal-
Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat 
Membru għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala tali mill-Istati Membri kollha. Tali 
karti għandhom iservu bħala dokument 
tal-identità kif ukoll dokument tal-
ivvjaġġar, u għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala tali mill-Istati Membri kollha.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Ġbir ta' identifikaturi bijometriċi

(1) L-identifikaturi bijometriċi għandhom 
jinġabru biss minn persunal kwalifikat u 
debitament awtorizzat maħtur mill-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
ħruġ ta' karti tal-identità jew permess ta' 
residenza għall-iskop uniku li jiġu 
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integrati fil-mezz ta' ħżin sigur ħafna 
previst fl-Artikolu 3(3).
(2) L-Istati Membri għandu jiżguraw l-
eżistenza ta' proċeduri xierqa u effettivi 
għall-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi, li 
jikkonformaw mad-drittijiet u l-prinċipji 
definiti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, il-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal.
(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-aħjar interess tat-tfal ikun 
kunsiderazzjoni primarja matul il-
proċedura tal-ġbir. Għal dan il-għan, il-
persunal kwalifikat kif imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jirċievi t-taħriġ 
xieraq dwar prattiki adatti għat-tfal għall-
ġbir ta' identifikaturi bijometriċi.
(4) Biex jiġi evitat ir-riskju ta' tqabbil falz, 
kwalunkwe tqabbil li jikkonċerna tfal taħt 
l-14-il sena jew persuni li jkollhom aktar 
minn 75 sena magħmul b'identifikaturi 
bijometriċi meħuda aktar minn ħames 
snin qabel it-tqabbil u li ma jikkonfermax 
l-awtentiċità tad-dokument jew l-identità 
tad-detentur tiegħu, għandu jkun soġġett 
għal verifika manwali obbligatorja minn 
espert dattiloskopiku.
(5) L-identifikaturi bijometriċi barra mill-
mezz ta' ħżin imsemmi fl-Artikolu 3(3) 
għandhom jinħażnu b'mod sigur ħafna u 
unikament għaż-żmien meħtieġ biex 
jinħarġu l-karta nazzjonali tal-identità 
jew il-permezz ta' residenza, u fl-ebda każ 
għal aktar minn xahar mid-data tal-ġbir, 
u għandhom jiġu mħassra u meqruda 
immedjatament ġaladarba jinħażnu fil-
mezz ta' ħżin.
(6) Dan ir-Regolament m'għandux 
jirrappreżenta bażi legali għall-ħolqien ta' 
bażi ta' dejta ċentralizzata fil-livell tal-
Unjoni jew fil-livell nazzjonali.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10

Protezzjoni tad-dejta personali Id-drittijiet fundamentali u l-protezzjoni 
tad-dejta personali

(1) Mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 2016/679, il-persuni li tinħarġilhom 
karta tal-identità jew dokument ta' 
residenza għandu jkollhom id-dritt li 
jivverifikaw id-dejta personali inkluża fid-
dokumenti u, fejn xieraq, li jitolbu 
rettifika jew tħassir.

(1a) Meta jimplimentaw dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u 
josservaw il-prinċipji rikonoxxuti, b'mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
(1b) Ir-Regolament (UE) 2016/679 
japplika għall-ipproċessar ta' dejta 
personali taħt dan ir-Regolament.
(1c) Fil-ħin tal-ġbir tad-dejta personali, 
l-awtorità responsabbli għandha tipprovdi 
lill-persuna kkonċernata bl-informazzjoni 
meħtieġa skont l-Artikoli 12, 13 u 14 tar-
Regolament (UE) 2016/679 bil-mod 
meħtieġ minn dawk id-dispożizzjonijiet.
(1d) Id-drittijiet ta' aċċess, rettifika, 
ikkompletar, tħassir jew restrizzjoni tal-
ipproċessar, tal-persuni li d-dejta 
tagħhom tinsab fid-dokumenti għandhom 
jiġu eżerċitati skont il-Kapitolu III tar-
Regolament (UE) Nru 216/679 fir-
rigward tal-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-ħruġ tad-dokumenti. 
Il-persuni li tinħarġilhom karta tal-
identità jew dokument ta' residenza 
għandu jkollhom id-dritt li jivverifikaw id-
dejta personali inkluża fid-dokumenti u, 
fejn xieraq, li jitolbu rettifika jew tħassir 
tad-dejta impreċiża u jirċievu dokument 
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ġdid. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
proċeduri speċifiċi li jiffaċilitaw l-
eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet.

(2) Informazzjoni f'forma li tinqara mill-
magni għandha tiġi inkluża f'karta tal-
identità jew dokument ta' residenza biss 
f'konformità ma' dan ir-Regolament jew il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li 
joħroġhom.

(2) Informazzjoni f'forma li tinqara mill-
magni għandha tiġi inkluża f'karta tal-
identità jew dokument ta' residenza biss 
f'konformità ma' dan ir-Regolament jew il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li 
joħroġhom.

(3) Id-dejta bijometrika miġbura u 
maħżuna fil-mezz ta' ħżin tal-karti tal-
identità u d-dokumenti ta' residenza 
għandha tintuża biss f'konformità mad-dritt 
tal-Unjoni u dak nazzjonali għall-
verifikazzjoni:

(3) Id-dejta bijometrika maħżuna fil-
mezz ta' ħżin tal-karti tal-identità u d-
dokumenti ta' residenza għandha tintuża 
biss f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u 
dak nazzjonali, mill-persunal awtorizzat 
kif xieraq tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u tal-aġenziji tal-UE, għall-
iskop waħdieni li jivverifikaw:

(a) l-awtentiċità tal-karta tal-identità jew 
id-dokument ta' residenza;

(a) l-awtentiċità tal-karta tal-identità jew 
id-dokument ta' residenza;

(b) l-identità tad-detentur permezz ta' 
karatteristiċi komparabbli direttament 
disponibbli meta l-karta tal-identità jew id-
dokument ta' residenza jkun meħtieġ li 
jintwera bil-liġi.

(b) l-identità tad-detentur permezz ta' 
karatteristiċi komparabbli direttament 
disponibbli meta l-karta tal-identità jew id-
dokument ta' residenza jkun meħtieġ li 
jintwera bil-liġi.

(3a) L-Istati Membri għandhom iżommu 
reġistru tal-awtoritajiet kompetenti 
b'aċċess għad-dejta bijometrika maħżuna 
fuq iċ-chip imsemmi fl-Artikolu 3(3) u 
għandhom jikkomunikaw dak ir-reġistru 
lill-Kummissjoni, li għandha żżomm 
reġistru online aġġornat u kull sena 
tippubblika ġabra ta' reġistri nazzjonali.
(3b) L-introduzzjoni ta' standards tas-
sigurtà fil-karti tal-identità u fil-karti ta' 
residenza ta' membri tal-familja li ma 
jkunux ċittadini ta' Stat Membru ma 
għandhiex tirriżulta f'żieda 
sproporzjonata fil-miżati għaċ-ċittadini 
tal-UE jew ċittadini ta' pajjiż terz.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Responsabbiltajiet, standards tas-sigurtà 

u superviżjoni
(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-konformità tal-karti u t-titli li joħorġu 
mal-istandards tas-sigurtà, il-format u l-
ispeċifikazzjonijiet kif deskritt fl-Artikoli 
3, 6 u 7.
(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
is-sigurtà, l-integrità, l-awtentiċità u l-
kunfidenzjalità tad-dejta miġbura u 
maħżuna għall-fini ta' dan ir-
Regolament.
(3) L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
mal-Kummissjoni biex jintegraw 
karatteristiċi addizzjonali li jżidu l-
aċċessibbiltà tal-karti tal-identità u 
jagħmluhom aktar faċli biex jintużaw 
għall-persuni b'diżabilità.
(4) L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
awtoritajiet superviżorji msemmija fl-
Artikolu 51(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/679 aċċess għal-logs tagħhom 
u jżommu tali aċċess, f'kull ħin, għall-bini 
kollu li jintuża għal finijiet ta' 
interoperabbiltà.
(5) L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta' 
sodisfar ta' dawk l-obbligi. Kwalunkwe 
persuna li tkun ġarrbet dannu materjali 
jew immaterjali b'riżultat ta' kwalunkwe 
azzjoni inkompatibbli ma' dan ir-
Regolament għandu jkollha d-dritt li 
tirċievi kumpens għad-dannu mġarrab 
mingħand l-Istat Membru emittenti.

Emenda 58

Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi: 63

Proposta għal regolament
Artikolu 10b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Dokumenti sors u dokumenti proviżorji

(1) L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
mal-Kummissjoni biex jiskambjaw l-aħjar 
prattiki dwar id-dokumenti sors użati f'każ 
ta' applikazzjoni għal dokument jew tiġdid 
ta' dokument.
(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-Kummissjoni dwar il-
karatteristiċi minimi ta' sigurtà meħtieġa 
għar-rikonoxximent reċiproku ta' 
dokumenti proviżorji maħruġa fil-każ ta' 
serq, telf jew tiġdid ta' dokument tal-
identità, jew fejn ikun temporanjament 
impossibbli li jittieħdu marki tas-swaba' 
jew immaġni tal-wiċċ.
(3) Mhux iktar tard minn (ĠU: sentejn 
wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament), il-Kummissjoni għandha 
tipproponi linji gwida fir-rigward tad-
dokumenti sors u l-karatteristiċi komuni 
għad-dokumenti provviżorji u tippreżenta 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
rapport li jivvaluta l-ħtieġa li jiġu 
introdotti karatteristiċi komuni għad-
dokumenti proviżorji.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara 
d-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi programm iddettaljat għall-
monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-
impatti ta' dan ir-Regolament.

Sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara 
d-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi programm iddettaljat għall-
monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-
impatti ta' dan ir-Regolament, inklużi l-
impatt tiegħu fuq id-drittijiet 
fundamentali.
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Erba' snin wara d-data tal-
applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(1) Tliet snin mid-data ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament u darba kull ħames 
snin minn dakinhar 'il quddiem, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari l-
konformità tiegħu mad-drittijiet 
fundamentali, il-finijiet tal-ġbir tad-dejta 
elenkati fl-Artikolu10(2) u (3) u l-
adegwatezza tal-livell tas-sigurtà. Erba' 
snin wara d-data tal-applikazzjoni tiegħu, 
il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Mhux iktar tard minn 6 snin wara d-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet 
prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew. L-evalwazzjoni għandha 
titwettaq skont il-Linji Gwida tal-
Kummissjoni għal regolamentazzjoni 
aħjar.

(2) Sitt snin u għaxar snin 
rispettivament wara d-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet 
prinċipali u b'mod partikolari dwar l-
impatt tiegħu fuq id-drittijiet 
fundamentali, dwar l-effiċjenza u t-titjib 
tal-mobilità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-
livell ta' sigurtà u dwar l-effikaċja tat-
teknoloġija bijometrika fl-iżgurar tas-
sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. 
L-evalwazzjoni għandha titwettaq skont il-



PE637.678/ 31

MT

Linji Gwida tal-Kummissjoni għal 
regolamentazzjoni aħjar.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni bl-informazzjoni 
meħtieġa għat-tħejjija tar-rapporti.

(3) L-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti 
tal-UE għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa 
għat-tħejjija tar-rapporti.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Speċifikazzjonijiet tekniċi ulterjuri

Sabiex tiżgura, fejn xieraq, il-konformità 
tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' 
residenza msemmija fl-Artikolu 1 mal-
istandards tas-sigurtà minimi futuri 
adottati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1030/2002 kif implimentat mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2002) 3069 
kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni C (2013) 6178, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 
speċifikazzjonijiet tekniċi addizzjonali, 
relatati ma' dan li ġej:
(a) karatteristiċi u rekwiżiti ta' sigurtà 
addizzjonali, inklużi standards imsaħħa 
kontra l-falsifikazzjoni u l-kontrafazzjoni;
(b) speċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-
apparat għall-ħżin tal-karatteristiċi 
bijometriċi u s-sikurezza tagħhom, inkluż 
il-prevenzjoni ta' aċċess mhux awtorizzat 
u l-validazzjoni ffaċilitata;
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(c) rekwiżiti relatati mal-kwalità u mal-
istandards tekniċi komuni għall-immaġni 
tal-wiċċ u l-marki tas-swaba'.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
12b). F'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 12b, il-Kumitat 
stabbilit bl-Artikolu 6 tar-Regolament 
(KE) Nru 1683/95 jista' jiddeċiedi li l-
ispeċifikazzjonijiet imsemmija f'dan l-
Artikolu għandhom ikunu sigrieti u mhux 
ippubblikati. F'dak il-każ, dawn 
għandhom ikunu magħmula disponibbli 
biss għall-punt ta' kuntatt imsemmi fl-
Artikolu 9(1).

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12b
Proċedura ta' kumitat

(1) Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 6 tar-
Regolament (KE) Nru 1683/95. Dak il-
kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
(2) Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda

ANNESS I
MUDELL TAL-KARTI TAL-IDENTITÀ NAZZJONALI*

QUDDIEM:

Il-Parti I fuq in-naħa ta' quddiem tal-MROTD tidentifika l-Istat jew organizzazzjoni 
emittenti u d-dokument.
L-elementi tad-dejta għandhom jidhru f'sekwenza standard fil-Partijiet II u III. Il-Partijiet 
II u III t-tnejn li huma jinkludu kamp fejn jistgħu jiġu inklużi elementi ta' dejta 
fakultattivi. Il-kamp fakultattiv fil-Parti II għandu jintuża għal elementi ta' dejta personali 
u l-kamp fakultattiv fil-Parti III għal elementi ta' dejta relatati mad-dokument. Fejn Stat 
jew organizzazzjoni emittenti ma jużawx il-kampi fakultattivi fil-Partijiet II u III, m'hemmx 
bżonn li jirriżervaw l-ispazju għalihom fuq it-TD1.
Il-Parti IV fiha l-firma jew marka abitwali tad-detentur. L-Istat jew organizzazzjoni 
emittenti għandhom jiddeċiedu dwar l-aċċettabbiltà ta' marka abitwali ta' detentur.
Il-Parti V għandu jkollha l-karatteristika/karatteristiċi ta' identifikazzjoni personali, li 
għandhom jinkludu ritratt unikament tad-detentur. Fid-diskrezzjoni tal-Istat jew 
organizzazzjoni emittenti, il-kampi tal-isem fil-Parti II u l-firma jew marka abitwali tad-
detentur fil-Parti IV jistgħu jgħattu l-Parti V sakemm dan ma jtellifx ir-rikonoxximent tad-
dejta f'xi waħda mit-tliet partijiet.
WARA:
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__________________
*Test meħud mill-parti 5 tad-Dokument 9303 tal-ICAO (is-seba' edizzjoni, 2015).


