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MT Magħquda fid-diversità MT

6.3.2019 A8-0089/206

Emenda 206
Carlos Coelho
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument 
għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjonijiet ta' finanzjament kif 
imsemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju għall-faċilità tematika, li 
jiddefinixxu t-temi li se jiġu appoġġati u 
jispeċifikaw l-ammonti għall kull wieħed 
mill-komponenti tagħhom, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-
ammont globali riżervat għall-
operazzjonijiet ta' taħlit.

6. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 
biex tistabbilixxi programmi ta' ħidma kif 
imsemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament 
Finanzjarju għall-faċilità tematika, li 
jiddefinixxu l-għanijiet u l-azzjonijiet li 
għandhom jiġu appoġġati u jispeċifikaw l-
ammonti għal kull wieħed mill-
komponenti tagħhom, kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-
ammont globali riżervat għall-
operazzjonijiet ta' taħlit.
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MT Magħquda fid-diversità MT

6.3.2019 A8-0089/207

Emenda 207
Carlos Coelho
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument 
għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-
aġenziji fil-livell nazzjonali fost l-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-
kontroll jew minn kompiti mwettqa fil-
fruntiera, u f'livell tal-UE bejn l-Istati 
Membri, jew bejn l-Istati Membri, fuq 
naħa, u l-korpi, uffiċċji u aġenziji rilevanti 
tal-Unjoni jew ta' pajjiżi terzi, fuq in-naħa 
l-oħra;

(c) itejjeb il-kooperazzjoni bejn l-
aġenziji fil-livell nazzjonali fost l-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-
kontroll jew minn kompiti mwettqa fil-
fruntiera, u f'livell tal-UE bejn l-Istati 
Membri, jew bejn l-Istati Membri, fuq 
naħa, u l-korpi, uffiċċji jew aġenziji, 
inklużi l-aġenziji responsabbli għall-
azzjonijiet esterni, tal-Unjoni u ta' pajjiżi 
terzi, fuq in-naħa l-oħra;
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Emenda 208
Carlos Coelho
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument 
għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) azzjonijiet biex tittejjeb il-kwalità 
tad-data maħżuna fis-sistema tal-IT fil-
qasam tal-viżi u l-fruntieri u jittejjeb l-
eżerċitar tad-dritt ta' suġġett tad-data 
għall-informazzjoni, l-aċċess għal, ir-
rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-
ipproċessar tad-data fil-kuntest ta' 
azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan l-istrument;
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MT Magħquda fid-diversità MT

6.3.2019 A8-0089/209

Emenda 209
Carlos Coelho
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument 
għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Miżuri li jvaraw, jittrasferixxu, 
jippruvaw u jivvalidaw metodoloġija jew 
teknoloġija ġdida, inklużi proġetti pilota u 
miżuri ta' segwitu għal proġetti ta' riċerka 
dwar is-sigurtà ffinanzjati mill-Unjoni, kif 
imsemmija fl-Anness III.

(6) Miżuri li jvaraw, jittrasferixxu, 
jippruvaw u jivvalidaw metodoloġija jew 
teknoloġija ġdida biex itejbu l-kwalità tad-
data maħżuna fis-sistema tal-IT fil-qasam 
tal-viżi u l-fruntieri u biex itejbu l-
eżerċitar tad-dritt ta' suġġett tad-data 
għall-informazzjoni, l-aċċess għal, ir-
rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-
ipproċessar tad-data fil-kuntest ta' 
azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan l-istrument.
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