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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Nhar l-24 ta' Frar 2010, il-Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva b'emendi għar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni 
ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea 
(FRONTEX).

L-objettiv ta' din il-proposta leġiżlattiva hu l-adattament tar-Regolament, fid-dawl tal-
Komunikazzjoni tal-2008 mill-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni u l-iżvilupp futur tal-
Aġenzija FRONTEX u r-rakkomandazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv, bl-intenzjoni li 
jissaħħu l-kapaċitajiet operattivi tal-Aġenzija. B'mod aktar preċiż, din il-proposta tipprovdi 
lill-Aġenzija bi rwol imsaħħaħ fit-tħejjija, il-koordinament u l-implimentazzjoni tal-
operazzjonijiet b'attenzjoni speċjali għall-qsim tad-dmirijiet fl-Istati Membri tal-UE, 
speċifikament f'dak li għandu x'jaqsam mal-utilizzazzjoni tar-riżorsi umani u tagħmir tekniku. 
Barra minn hekk, b'din il-proposta, il-mandat u s-setgħat interni u esterni ta' Frontex se 
jissaħħu b'mod sinifikattiv. L-Aġenzija tkun tista' tmexxi l-operazzjoni tal-għassa tal-fruntieri 
b'mod konġunt mal-Istati Membri tal-UE, tutilizza uffiċjali ta' kollegament f'pajjiżi terzi, 
tikkoordina operazzjonijiet konġunti ta' ritorn, tniedi u tiffinanzja proġetti pilota.

Ir-reviżjoni tal-mandat ta' Frontex qed isseħħ wara żieda sostanzjali u progressiva tal-baġit 
tagħha. L-Aġenzija li, fl-2004 bdiet b'ammont ta' EUR 6,2 miljun, issa żdiedet għall-ammont 
ta' EUR 83 miljun fl-2009. 

Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona joħloq qafas legali ġdid li jrid jiġi kkunsidrat f'din l-
opinjoni peress li jikkomunitarizza l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, jespandi l-
ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam, jestendi s-setgħa tal-
Parlament Ewropew billi jtih rwol leġiżlattiv fuq livell indaqs ma' dak tal-Kunsill u jsaħħaħ il-
prinċipji tad-drittijiet fundamentali billi jagħmel il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
vinkolanti u jinvolvi lill-UE fi proċess ta' adeżjoni mal-KEDB.  

L-opinjoni mfassla mis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem għall-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin hi mmirata għalhekk biex tiskrutinja kif l-Aġenzija, fid-dawl tar-reviżjoni 
u l-estensjoni tal-mandat tagħha, tista' tiggarantixxi, tipproteġi u tippromwovi r-rispett għad-
drittijiet fundamentali skont l-obbligu tagħha bħala Aġenzija tal-UE. Fl-istess ħin, timmira li 
tindirizza l-kwestjoni tar-responsabilità u l-obbligu li tagħti kont ta' għemilha, kif ukoll tan-
nuqqas ta' trasparenza tal-Aġenzija sabiex tadattaha għad-dispożizzjonijiet u l-ispirtu tat-
Trattat ta' Lisbona. Il-kwestjoni globali tar-responsabilitajiet bejn l-uffiċjali tal-Istati Membri, 
l-uffiċjali tal-fruntiera tal-Istat Membru ospitanti u l-persunal ta' Frontex għadha ambigwa u 
mhix ċara fil-proposta tal-Kummissjoni u għandha tiġi ttrattata mill-kumitat responsabbli tal-
Parlament flimkien mal-mistoqsijiet miftuħa dwar l-entità kompetenti għall-ilmenti fil-każ ta' 
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem tal-migranti.

L-emendi proposti mill-Kummissjoni jikkostitwixxu żviluppi pożittivi u t-tendenza tagħhom 
hi li jifformalizzaw l-impenn u l-obbligu tal-Aġenzija li tirrispetta d-drittijiet fundamentali 
f'dawn l-oqsma li ġejjin billi:
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- jiċċaraw il-qafas legali tal-operazzjonijiet ta' Frontex billi jikkonfermaw li l-attivitajiet tal-
Aġenzija huma soġġetti għall-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u għandhom jitwettqu b'mod 
konformi mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, il-liġi internazzjonali, l-obbligi relatati mal-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali u d-drittijiet fundamentali,
- jipprovdu għal taħriġ fid-drittijiet fundamentali bħala obbligu għall-persunal li jkun qed 
jieħu sehem fl-operazzjonijiet konġunti,
- joħolqu skema għar-rappurtar u l-evalwazzjoni tal-inċidenti,
- jagħmlu l-appoġġ finanzjarju għall-operazzjonijiet konġunti ta' ritorn dipendenti fuq ir-
rispett sħiħ tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali,
- jiżviluppaw kodiċi ta' kondotta għar-ritorn taċ-ċittadini irregolari minn pajjiżi terzi, inkluż it-
twaqqif ta' sistema effikaċi għall-monitoraġġ tar-ritorni sfurzati, li jitwettaq b'mod 
indipendenti, u r-rapport lura lill-Kummissjoni jsir minn kontrollur indipendenti,
- jitolbu biex, fl-evalwazzjoni li titwettaq kull ħames snin mill-Bord Amministrattiv, issir 
analiżi speċifika "dwar kif il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali kienet rispettata",

Madankollu, dawn il-proposti xorta għadhom limitati u mhux sistematiċi. Il-miżuri proposti 
jridu jiġu implimentati b'mod sistematiku u vinkolanti biex isiru mekkaniżmi effikaċi. Barra 
minn hekk, il-preżenza ta' kompetenza indipendenti u kwalifikata ħafna fir-rigward tad-
drittijiet fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali għandha tiġi kkunsidrata 
bħala essenzjali f'kull livell u stadju tal-operazzjonijiet imwettqa minn Frontex. 

Il-proċess ta' evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Aġenzija, li jsir kull ħames snin mill-Bord 
Amministrattiv, s'issa wera li l-impatt tal-attivitajiet tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem qatt 
ma ġie vvalutat fid-dettall minkejja l-istedina tal-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-18 ta' Diċembru 2008 biex jiġu evalwati "bir-reqqa l-attivitajiet tal-FRONTEX fir-rigward 
tal-impatt tagħhom fuq il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali, inkluż 'ir-responsabbiltà tal-
protezzjoni'". Għaldaqstant, evalwazzjoni komprensiva u indipendenti li tinvolvi s-sħab ta' 
Frontex bħall-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali u l-UNHCR, kif ukoll l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi bil-kompetenza rilevanti, hi indispensabbli fil-
prospettiva tat-tisħiħ propost tal-mandat intern u estern tagħha. Apparti dan, ir-rapporteur 
tirrakkomanda li l-Artikolu 33(2b) ġdid jiġi emendat biex jirrikjedi li l-evalwazzjoni tiffoka 
fuq kif ġew garantiti d-drittijiet skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali aktar milli l-mod kif 
ġiet rispettata l-Karta. Saħansitra jkun xieraq li evalwazzjoni ta' dan it-tip tiġi mehmuża mar-
rapport annwali ġenerali ta' Frontex.

Apparti din l-evalwazzjoni ta' ħames snin, il-valutazzjoni ta' Frontex innifisha fir-rigward tal-
operazzjonijiet konġunti, kif ukoll tal-proġetti pilota, tirrikjedi monitoraġġ u valutazzjoni 
sistematiċi u indipendenti dwar kif l-obbligi fil-qasam tad-drittijiet fundamentali ġew 
sodisfatti fil-prattika u mhux tkun limitata għal eżami tat-twettiq tal-objettivi operattivi. Dan 
ir-rendikont indipendenti jrid isir kwestjoni ta' prinċipju fir-regolament rivedut. Jekk issir 
evalwazzjoni tal-konformità mad-drittijiet fundamentali, tinħoloq ukoll opportunità reali 
għall-Kummissjoni biex tirreaġixxi għal kull nuqqas li jirriżulta mill-operazzjonijiet ta' 
Frontex fir-rigward tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-kooperazzjoni attwali mal-
UNHCR għandha tiġi estiża sabiex tippermetti li l-Aġenzija tan-NU tieħu sehem fit-tħejjija u 
fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet konġunti, b'mod speċjali fir-rigward tal-aspetti relatati 
mal-ażil.
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L-inklużjoni fil-proposta leġiżlattiva ta' skema ta' rappurtar u evalwazzjoni li tinkludi 
dispożizzjonijiet dwar ir-rappurtar ta' inċidenti hija pass fid-direzzjoni t-tajba imma għad 
jonqos proċeduri konkreti biex jiggarantixxu konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u jikkontrollaw l-obbligu li l-Aġenzija tagħti kont ta' għemilha u r-
responsabilità, peress li din tal-aħħar għadha impreċiża ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni. 
Bi qbil mar-rekwiżiti ta' monitoraġġ introdotti għall-operazzjonijiet konġunti ta' ritorn, ir-
Regolament rivedut għandu jinkludi rekwiżit mandatorju biex l-operazzjonijiet kollha ta' 
Frontex, b'mod indipendenti, jiġu osservati u jsir rapport dwarhom lill-Istituzzjonijiet tal-UE 
mill-perspettiva tal-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE u mad-drittijiet fundamentali.

Id-dispożizzjoni l-ġdida tal-proposta leġiżlattiva li tistipula li taħriġ xieraq għandu jsir obbligu 
għal dawk kollha involuti fl-operazzjonijiet konġunta trid tintlaqa' bħala żvilupp pożittiv. Dan 
l-aħħar ġie ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn Frontex u l-Aġenzija għad-Drittijiet 
Fundamentali li, speċifikament, jipprevedi valutazzjoni tal-ħtiġijiet fil-qasam tat-taħriġ għall-
persunal ta' Frontex u evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tat-taħriġ fid-drittijiet fundamentali. 
Skambju ta' ittri bejn Frontex u l-UNHCR ifformalizza wkoll il-kooperazzjoni tagħhom f'dan 
il-qasam mill-2008. 

Madankollu, il-Kummissjoni trid taghti aċċess għat-tagħrif relatat mat-taħriġ lill-Parlament, 
inklużi l-valutazzjonijiet li għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija tad-Drittijiet 
Fundamentali. Kooperazzjoni msaħħa f'inizjattivi għall-bini ta' kapaċità bħat-taħriġ kemm 
mal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll mal-UNHCR tista' tiġi kkunsidrata bħala 
valur miżjud ċar. L-involviment tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-programmi ta' taħriġ għandu jiġi żgurat fl-istess ħin minn Frontex. 

Ir-rapporteur hi tal-opinjoni li d-dimensjoni tal-konsulenza legali fi Frontex trid tissaħħaħ 
b'mod sostanzjali permezz tat-twaqqif ta' tim ta' esperti dwar id-drittijiet tal-istranġieri u l-
protezzjoni internazzjonali, inklużi l-aspetti relatati mal-ażil. Tim ta' dan it-tip, li jkollu d-
dmir prinċipali li jipprovdi konsulenza lil dawk li qed ifittxu ażil u lil persuni oħra li huma 
partikolarment vulnerabbli bħan-nisa tqal, it-tfal u l-vittmi tat-traffikar, għandu jiġi utilizzat 
fuq bażi sistematika fit-twettiq tal-operazzjonijiet ta' Frontex u jikkoopera mas-servizzi 
nazzjonali għall-ażil rilevanti, kif ukoll l-organizzazzjonijiet mhux governattivi b'kompetenza 
rilevanti.

Il-mandat estern estiż ta' Frontex hu kwestjoni ta' tħassib mill-perspettiva tad-drittijiet tal-
bniedem u għandu jirrikjedi sensiela ta' salvagwardji sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
obbligi tal-UE fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Ir-rapporteur tirrakkomanda ħafna li, fil-
proposta leġiżlattiva, tiġi inkluża referenza ċara għar-rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement 
skont l-Artikolu 19 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u għad-dritt ta' kulħadd li jitlaq minn 
kwalunkwe pajjiż, inkluż pajjiżu, skont l-Artikolu 12(2) tal-ICCPR u l-Artikolu 2(2) tal-
protokoll 4 tal-KEDB. Il-proposta tal-Kummissjoni tiżgura li l-uffiċjali ta' kollegament 
għandhom iwettqu dmirijiethom b'mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE u mad-drittijiet 
fundamentali u jintbagħtu "f'pajjiżi terzi fejn il-prattiki tal-ġestjoni tal-fruntiera jirrispettaw l-
istandards minimi tad-drittijiet tal-bniedem.". Madankollu, dawn is-salvagwardji għandhom 
definittivament japplikaw għal dawk l-uffiċjali ta' kollegament. F'dan ir-rigward, ir-rapporteur 
tenfasizza l-ħtieġa li tiġi ċċarata l-funzjoni tagħhom li ma tistax tiġi assimilita għall-
funzjonijiet ta' konsulenza li ġieli jitwettqu mill-uffiċjali ta' kollegament nazzjonali u li jiġu 
garantiti taħriġ ta' livell għoli fid-drittijiet fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 
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internazzjonali. Barra minn hekk, il-kooperazzjoni msaħħa mal-pajjiżi terzi li hi fformalizzata 
permezz ta' arranġamenti ta' ħidma bilaterali bejn Frontex u pajjiżi terzi tirrikjedi valutazzjoni 
fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż terz ikkonċernat qabel ma jiġu konklużi 
arranġamenti ta' dan it-tip. 

Skont l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data hemm bżonn ta' bażi 
legali speċifika li tindirizza l-kwestjoni tal-ipproċessar tad-data personali minn Frontex u li 
tipprovdi għal kjarifika taċ-ċirkostanzi skont liema jkun jista' jseħħ proċessar ta' dan it-tip 
mill-Aġenzija, b'mod soġġett għal salvagwardji b'saħħithom għall-protezzjoni tad-data. L-
inklużjoni kemm ta' bażi legali u kemm ta' salvagwardji xierqa f'din il-proposta leġiżlattiva hi 
għaldaqstant ikkunsidrata bħala essenzjali għar-rapporteur meta wieħed iqis ir-rwol u r-
responsabilitajiet interni u esterni estiżi tal-Aġenzija u speċifikament f'dak li għandu x'jaqsam 
mar-rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement.

Fir-rigward tal-arranġamenti ta' ħidma bejn Frontex u l-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi, il-
proposta tal-Kummissjoni ssemmi biss l-approvazzjoni minn qabel mill-Kummissjoni 
mingħajr l-ebda skrutinju demokratiku mill-Parlament Ewropew. Peress li Frontex hi entità 
tal-Unjoni soġġetta għall-prinċipji ta' skrutinju demokratiku u trasparenza sħaħ, ikun xieraq u 
leġittimu li l-Parlament Ewropew jinżamm kompletament informat dwar arranġamenti ta' 
ħidma ta' dan it-tip. Apparti minn hekk, aktar trasparenza u aċċess għal dokumenti bħar-
rapporti dwar l-analiżi tar-riskji, l-evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet konġunti u l-
valutazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem mitluba qabel il-konklużjoni tal-ftehimiet għandhom 
jinqasmu mal-Parlament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u jħares il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u b’mod partikolari d-dinjità 
umana, il-projbizzjoni tat-tortura u t-
trattament jew kastig inuman u degradanti, 
id-dritt għall-libertà u s-sigurtà, id-drittijiet 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-
dritt għall-ażil, il-prinċipju ta’ non-

(4) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u jħares il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea (“il-Karta”) u b’mod partikolari 
d-dinjità umana, il-projbizzjoni tat-tortura 
u t-trattament jew kastig inuman u 
degradanti, id-dritt għall-libertà u s-sigurtà, 
id-drittijiet għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għall-ażil, il-prinċipju ta’ 
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refoulment, in-nuqqas ta' d-
diskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u d-
dritt għal rimedju effettiv. Dan ir-
Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati 
Membri b’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u l-prinċipji.

non-refoulment, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u d-
dritt għal rimedju effettiv. Dan ir-
Regolament jappoġġa d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2004/83/KE, tad-29 ta’ April 
2004 dwar l-istandards minimi għall-
kwalifika u status ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi jew persuni apolidi bħala rifuġjati 
jew bħala persuni li altrimenti jkunu 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u li l-
kontenut tal-protezzjoni jkun mogħti1, u 
d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 2008, dwar standards u 
proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-
ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li 
jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment2, u 
wkoll tad-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE 
tal-1 ta’ Diċembru 2005, dwar standards 
minimi dwar il-proċeduri fi Stati Membri 
għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta' 
rifuġjati3 u d-Direttiva tal-Kunsill 
2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 li 
tistabbilixxi standards minimi għall-
akkoljenza ta' dawk li jfittxu ażil4. Dan ir-
Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati 
Membri b’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u l-prinċipji.
___________________

1 ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12–23
2 ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98–107

3 ĠU L 326, 13.12.2005, p. 13–34

4 ĠU L 31, 6.2.2003, p. 18–25

Ġustifikazzjoni

Frontex għandha tirrispetta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/83/KE tad-
29 ta' April 2004 dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta' ċittadini nazzjonali 
ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala rifuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu 
protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija fil-qafas tal-attivitajiet 
tagħha għall-ġestjoni tal-fruntieri b'mod konformi mal-obbligi tagħha ta' protezzjoni 
internazzjonali.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Aġenzija għandha ssaħħaħ bis-
sħiħ kemm id-dispożizzjonijiet tal-Karta 
bil-konsiderazzjoni dovuta għar-rispett u 
l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-
migranti u tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra 
tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati. L-
azzjonijiet kollha tal-Aġenzija għandhom 
jikkonformaw mad-dritt internazzjonali 
relevanti u l-obbligi relatati mal-aċċess 
għall-protezzjoni internazzjonali;

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni 
permezz ta' kontrolli u sorveljanza tgħin 
biex ikunu miġġielda l-immigrazzjoni 
illegali u t-traffikar tal-bnedmin u biex ma 
jkun hemm l-ebda theddida għas-sigurtà 
interna, għall-politika pubblika, għas-saħħa 
pubblika u għar-relazzjonijiet 
internazzjonali tal-Istati Membri.

(7) Ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni 
permezz ta' kontrolli effikaċi u sorveljanza 
effiċjenti tgħin biex ikunu miġġielda l-
immigrazzjoni irregolari u t-traffikar tal-
bnedmin u biex ma jkun hemm l-ebda 
theddida għas-sigurtà interna, għall-
politika pubblika, għas-saħħa pubblika u 
għar-relazzjonijiet internazzjonali tal-Istati 
Membri. 

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. Jekk 
tiġi adottata, se jkun hemm bżonn ta' 
bidliet korrispondenti fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur qed tipproponi li l-kelma "illegali" tiġi sostitwita b'"irregolari" meta tirreferi 
għal immigrazzjoni u migranti "illegali" sabiex tadatta l-formulazzjoni ta' dan ir-regolament 
għal mal-formulazzjoni użata fil-leġiżlazzjoni rilevanti l-oħra relatata ma' dan is-suġġett.
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Amendment 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-mandat tal-Aġenzija għandu 
għalhekk ikun rivedut sabiex isaħħaħ 
b'mod partikolari l-kapaċitajiet 
operazzjonali tal-Aġenzija filwaqt li 
jiżgura li l-miżuri kollha meħuda huma 
proporzjonati mal-għanijiet segwiti u 
jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali u d-drittijiet tar-refuġjati u 
dawk li jfittxu l-ażil, inkluż b'mod 
partikolari l-projbizzjoni ta' refoulement.

(10) L-isfidi deskritti hawn fuq, inkluż l-
ammont dejjem jiżdied ta’ theddid u l-
komplessità u d-diversità dejjem jiżdiedu 
tal-kanali tal-migrazzjoni jfissru li l-
mandat tal-Aġenzija għandu jkun rivedut 
sabiex isaħħaħ , b'mod partikolari l-
kapaċitajiet operazzjonali tal-Aġenzija 
filwaqt li jiżgura li l-miżuri kollha meħuda 
huma proporzjonati mal-għanijiet segwiti u 
jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali u d-drittijiet tar-rifuġjati u 
dawk li jfittxu l-ażil, inkluż b'mod 
partikolari l-projbizzjoni ta' refoulement.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Aġenzija għandha tipprovdi taħriġ, 
inkluż dwar id-drittijiet fundamentali, 
f'livell Ewropew għall-istrutturi nazzjonali 
tal-għassiesa tal-fruntiera u taħriġ u 
seminars addizzjonali dwar il-kontroll u s-
sorveljanza fil-fruntieri esterni u t-tneħħija 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu preżenti 
b'mod illegali fl-Istati Membri għall-
uffiċjali tas-servizzi nazzjonali kompetenti. 
L-Aġenzija tista' torganizza attivitajiet ta' 
taħriġ b'kooperazzjoni mal-Istati Membri 
fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jintegraw ir-riżultati tal-ħidma 
tal-Aġenzija f'din il-perspettiva fil-
programmi ta' taħriġ nazzjonali tal-
għassiesa tal-fruntiera tagħhom.

(19) L-Aġenzija għandha tipprovdi taħriġ, 
inkluż dwar id-drittijiet fundamentali, id-
dritt internazzjonali u l-istruttura tal-
awtoritajiet tal-ażil nazzjonali f'livell 
Ewropew għall-istrutturi nazzjonali tal-
għassiesa tal-fruntiera u taħriġ u seminars 
addizzjonali dwar il-kontroll u s-
sorveljanza fil-fruntieri esterni u t-tneħħija 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu preżenti 
b'mod irregolari fl-Istati Membri għall-
uffiċjali tas-servizzi nazzjonali kompetenti. 
L-Aġenzija tista' torganizza attivitajiet ta' 
taħriġ b'kooperazzjoni mal-Istati Membri 
fit-territorju tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jintegraw ir-riżultati tal-ħidma 
tal-Aġenzija f'din il-perspettiva fil-
programmi ta' taħriġ nazzjonali tal-
għassiesa tal-fruntiera tagħhom. 
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Emenda 6

Proposta għal regolament– att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

(21) Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-
aspetti operazzjonali fir-rigward tar-ritorn 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu preżenti 
b'mod illegali fl-Istati Membri jaqgħu taħt 
il-kompetenza tal-awtoritajiet responsabbli 
għall-kontroll tal-fruntieri esterni. Billi 
hemm valur miżjud ċar fit-twettiq ta' dawn 
il-kompiti fil-livell tal-Unjoni, l-Aġenzija 
għandha, b'konformità sħiħa mal-politika 
ta' ritorn tal-Unjoni, tipprovdi l-assistenza 
meħtieġa sabiex jiġu organizzati 
operazzjonijiet konġunti ta' ritorn tal-Istati 
Membri u tiddentifika l-aħjar prattiki għall-
kisba ta' dokumenti tal-ivvjaġġar u 
tiddefinixxi Kodiċi ta' Kondotta li jrid ikun 
segwit waqt it-tneħħija ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fit-territorji 
tal-Istati Membri b'mod illegali. L-ebda 
mezzi finanzjarji tal-Unjoni m'għandhom 
ikunu disponibbli għall-attivitajiet u 
operazzjonijiet li ma jitwettqux 
f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

(21) Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, l-
aspetti operattivi fir-rigward tar-ritorn ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu preżenti 
b'mod illegali fl-Istati Membri jaqgħu taħt 
il-kompetenza tal-awtoritajiet responsabbli 
għall-kontroll tal-fruntieri esterni. Billi 
hemm valur miżjud ċar fit-twettiq ta' dawn 
il-kompiti fil-livell tal-Unjoni, l-Aġenzija 
għandha, b'konformità sħiħa mal-politika 
ta' ritorn tal-Unjoni, tipprovdi l-assistenza 
meħtieġa sabiex jiġu organizzati 
operazzjonijiet konġunti ta' ritorn tal-Istati 
Membri u tidentifika l-aħjar prattiki għall-
kisba ta' dokumenti tal-ivvjaġġar u 
tiddefinixxi Kodiċi ta' Kondotta li jrid ikun 
segwit waqt it-tneħħija ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fit-territorji 
tal-Istati Membri b'mod illegali. L-ebda 
attività jew operazzjoni li mhijiex 
f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ma għandha titwettaq jew 
tiġi ffinanzjata mill-Unjoni. Fil-każ ta’ 
vjolazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, operazzjonijiet ta’ ritorn 
għandhom jiġu sospiżi u l-ksur jiġi 
investigat.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 23 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dwar 
kwistjonijiet koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 2007/2004 dejjem qed issir iktar 

(23) Il-Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dwar 
kwistjonijiet koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 2007/2004 dejjem qed issir iktar 
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importanti. Sabiex tistabbilixxi mudell ta' 
kooperazzjoni soda ma' pajjiżi terzi 
rilevanti, l-Aġenzija għandha jkollha l-
possibbiltà li tniedi u tiffinanzja proġetti ta' 
assistenza teknika u li jintużaw uffiċjali ta' 
kollegament f'pajjiżi terzi. L-Aġenzija 
għandha jkollha l-possibbiltà li tistieden 
rappreżentanti ta' pajjiżi terzi biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħha, wara li 
tkun ipprovdiet it-taħriġ meħtieġ. Huwa 
rilevanti li tkun stabbilita kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi ukoll fir-rigward tal-
promozzjoni tal-istandards Ewropew tal-
ġestjoni tal-fruntieri, inkluż ir-rispett tad-
drittijiet fundamentali u d-dinjità tal-
bniedem.

importanti. Sabiex tistabbilixxi mudell ta' 
kooperazzjoni soda ma' pajjiżi terzi 
rilevanti, l-Aġenzija għandha jkollha l-
possibbiltà li tniedi u tiffinanzja proġetti ta' 
assistenza teknika u li jintużaw uffiċjali ta' 
kollegament f'pajjiżi terzi. L-Aġenzija 
għandha jkollha wkoll il-possibbiltà li 
tistieden rappreżentanti ta' pajjiżi terzi biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħha, wara li 
tkun ipprovdiet it-taħriġ meħtieġ. Huwa 
rilevanti li tkun stabbilita kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi ukoll fir-rigward tal-
promozzjoni tal-istandards Ewropew tal-
ġestjoni tal-fruntieri, inkluż ir-rispett tad-
drittijiet fundamentali u d-dinjità tal-
bniedem.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqies li r-responsabbiltà 
għall-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntiera 
esterna hi tal-Istati Membri, l-Aġenzija 
għandha tiffaċilita u tirrendi aktar effettiv 
l-applikazzjoni tal-miżuri tal-Komunità 
eżistenti u futuri fir-rigward tal-ġestjoni 
tal-fruntieri esterni, b'mod partikolari tal-
Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, u b'mod 
partikolari skont il-liġi tal-Unjoni rilevanti, 
il-liġi Internazzjonali, obbligi relatati mal-
aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, u 
d-drittijiet fundamentali. Għandha tagħmel 
dan billi tiżgura l-koordinazzjoni tal-
azzjonijiet tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri, u 
b'hekk tikkontribwixxi għal livell effiċjenti, 
għoli u uniformi ta' kontroll fuq persuni u 
sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri.

2. Filwaqt li jitqies li r-responsabbiltà 
għall-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntieri 
esterni hi tal-Istati Membri, l-Aġenzija 
għandha tiffaċilita u tirrendi aktar effettiv 
l-applikazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni 
Ewropea eżistenti u futuri fir-rigward tal-
ġestjoni tal-fruntieri esterni, b'mod 
partikolari tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' 
Schengen, kif ukoll tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u tal-Konvenzjoni ta' 
Ġinevra Relatata mal-Istatus tar-Rifuġjati 
tal-1951, u b'mod partikolari skont il-liġi 
tal-Unjoni rilevanti, il-liġi Internazzjonali, 
obbligi relatati mal-aċċess għall-
protezzjoni internazzjonali, u d-drittijiet 
fundamentali. Għandha tagħmel dan billi 
tiżgura l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dawk 
il-miżuri, u b'hekk tikkontribwixxi għal 
livell effiċjenti, għoli u uniformi ta' 
kontroll fuq persuni u sorveljanza tal-
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fruntieri esterni tal-Istati Membri waqt li 
tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali bil-
konsiderazzjoni dovuta għar-rispett u l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-
migranti. Fil-każ ta’ ksur tad-dritt 
internazzjonali jew tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, partikolarment l-
Artikoli 1, 4, 6, 18 u 19 tagħha, is-
sospensjoni tal-operazzjoni fejn kien 
identifikat il-ksurtal-għandha tkun 
obbligatorja.

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-obbligi tagħha bħala Aġenzija tal-UE, Frontex trid timplimenta ugwalment il-
miżuri tal-UE relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni u l-prinċipji mħaddna fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twettiq ta' analiżi ta' riskju, inkluż l-
evalwazzjoni tal-kapaċità tal-Istati Membri 
li jaffaċjaw theddid u pressjoni fil-fruntieri 
esterni; 

(c) twettaq analiżijiet tar-riskji, inkluża l-
evalwazzjoni tal-kapaċità tal-Istati Membri 
li jaffaċjaw theddid u pressjoni fil-fruntieri 
esterni u tinkorpora fihom l-
osservazzjonijiet tal-Kummissarju Għoli 
tan-NU għar-Rifuġjati (UNHCR) u tal-
Kummissarju Għoli tan-NU għad-
Drittijiet tal-Bniedem, speċjalment fir-
rigward tas-sitwazzjoni ta' dawk li 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, u 
tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri;

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li, fil-proċess tagħha ta' analiżi tar-riskji, tinkludi sejbiet indipendenti u 
komprensivi dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-migranti fil-pajjiżi ta' tranżitu.
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Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 2 – paragrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għassiesa tal-fruntiera kollha u l-
personal ieħor tal-Istati Membri, kif ukoll 
il-persunal tal-Aġenzija għandhom, qabel 
il-parteċipazzjoni tagħhom f'attivitajiet 
operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 
jirċievu taħriġ fil-liġi tal-UE u l-liġi 
internazzjonali rilevanti, inkluż id-drittijiet 
fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali.

1a. L-għassiesa tal-fruntiera kollha u l-
personal ieħor tal-Istati Membri, kif ukoll 
il-persunal tal-Aġenzija u l-uffiċjali ta' 
kollegament tagħha għandhom, qabel il-
parteċipazzjoni tagħhom f'attivitajiet 
operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 
jew fil-każ tal-uffiċjali ta' kollegament, 
qabel ma jintbagħtu fuq missjoni f'pajjiż 
terz, jirċievu taħriġ fil-liġi tal-UE u l-liġi 
internazzjonali rilevanti, inkluż id-drittijiet 
fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rekwiżit espliċitu għall-uffiċjali ta' kollegament ta' Frontex mibgħuta fuq 
missjoni f'pajjiż terz li jirċievu taħriġ fil-liġi tal-UE u dik internazzjonali, inklużi d-drittijiet 
fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali. 

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista' hi nnifisha tibda 
operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri.

L-Aġenzija tista' hi nnifisha tibda 
operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri involuti 
u bi qbil mal-Istat Membru ospitanti u 
tinforma lill-Parlament Ewropew permezz 
tar-rapport ġenerali tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 20(2)b.
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Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija tista’ tibda operazzjonijiet konġunti biss wara li tikseb l-approvazzjoni tal-Istati 
Membru ospitanti.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista' wkoll ittemm 
operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota 
jekk il-kundizzjonijiet biex jitwettqu dawn 
l-inizjattivi ma jibqgħux sodisfatti.

L-Aġenzija tista' wkoll, wara li tikseb l-
approvazzjoni tal-Istat Membru ospitanti, 
ittemm operazzjonijiet konġunti u proġetti 
pilota jekk il-kundizzjonijiet biex jitwettqu 
dawn l-inizjattivi ma jibqgħux sodisfatti. 
L-Istati Membri involuti jistgħu jitolbu 
lill-Aġenzija ttemm operazzjoni konġunta 
jew programm pilota. 

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru ospitanti għandu jkollu dritt u rwol determinanti biex jgħid tiegħu fit-
terminazzjoni tal-operazzjonijiet.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tevalwa r-riżultati 
tal-operazzjonijiet konġunti u l-proġetti 
pilota u tibgħat ir-rapporti dettaljati ta' 
evalwazzjoni fi żmien 60 jum wara t-
tmiem tal-attività lill-Bord Amministrattiv. 
L-Aġenzija għandha tagħmel analiżi 
komparattiva u komprensiva ta' dawk ir-
riżultati bl-iskop li ttejjeb il-kwalità, il-

4. L-Aġenzija għandha tevalwa r-riżultati 
tal-operazzjonijiet konġunti u l-proġetti 
pilota u tibgħat ir-rapporti dettaljati ta' 
evalwazzjoni fi żmien 60 jum wara t-
tmiem tal-attività lill-Bord Amministrattiv 
u lill-Parlament Ewropew. L-Aġenzija 
għandha tagħmel analiżi komparattiva u 
komprensiva ta' dawk ir-riżultati bl-iskop li 
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koerenza u l-effiċjenza ta' operazzjonijiet u 
proġetti futuri li jkunu ser jiġu inklużi fir-
rapport annwali tagħha previst fl-Artikolu 
20(2)(b).

ttejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-effiċjenza 
ta' operazzjonijiet u proġetti futuri li jkunu 
ser jiġu inklużi fir-rapport annwali tagħha 
previst fl-Artikolu 20(2)(b). Ir-rapporti ta' 
evalwazzjoni għandhom ikopru l-
konformità mad-drittijiet fundamentali 
tal-operazzjonijiet konġunti u l-proġetti 
pilota, inkluż fuq il-bażi tal-monitoraġġ 
imwettaq minn osservaturi indipendenti.

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjonijiet m'għandhomx ikunu mrażżna għall-kwestjoni ta' jekk operazzjoni speċifika 
tkunx laħqet l-objettivi operattivi tagħha, imma għandhom jinkludu valutazzjoni indipendenti 
tal-konformità mad-drittijiet fundamentali, li huma parti mill-qafas legali li jirregola l-
operazzjonijiet ta' Frontex.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5  
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kompożizzjoni tat-timijiet tal-uffiċjali 
mistiedna;

(e) il-kompożizzjoni tat-timijiet tal-uffiċjali 
mistiedna u l-iskjerament ta’ persunal 
ieħor;

Ġustifikazzjoni

Il-pjan operattiv għandu jinkludi referenza dettaljata għall-mod li bih it-timijiet tal-uffiċjali 
mistiedna u persunal ieħor se jiġu skjerati.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5  
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) skema ta' rappurtar u evalwazzjoni li (h) skema ta' rappurtar u evalwazzjoni li 
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għandha dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-
rappurtar tal-inċidenti, punti ta' riferiment 
għar-rapport ta' evalwazzjoni u data finali 
ta' preżentazzjoni tar-rapport ta' 
evalwazzjoni finali skont l-Artikolu 3(4).

għandha dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-
rappurtar tal-inċidenti, punti ta' riferiment 
għar-rapport ta' evalwazzjoni u data finali 
ta' preżentazzjoni tar-rapport ta' 
evalwazzjoni finali skont l-Artikolu 3(4). 
L-iskema tar-rappurtar tal-inċidenti 
għandha tinkludi informazzjoni dwar 
allegazzjonijiet kredibbli ta' ksur, b'mod 
partikolari, ta' dan ir-Regolament jew tal-
Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, inklużi 
d-drittijiet fundamentali, matul l-
operazzjonijiet konġunti u l-proġetti pilota 
u għandha tintbagħat minnufih mill-
aġenzija lill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti 
u lill-Bord Amministrattiv.

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar u l-evalwazzjoni tal-inċidenti huma kruċjali għall-infurzar xieraq tal-qafas legali 
applikabbli għall-operazzjonijiet ta' Frontex. Irid jiġi ċċarat li inċidenti jinkludu 
allegazzjonijiet ta' ksur tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u tad-drittijiet fundamentali, kif 
attwalment stipulat fil-premessa 17 proposta.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 - punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dwar operazzjonijiet tal-baħar, rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-ġuriżdizzjoni applikabbli 
u d-dispożizzjonijiet tal-liġi marittima fir-
rigward taż-żona ġeografika fejn issir l-
operazzjoni konġunta.

(i) dwar operazzjonijiet tal-baħar, rekwiżiti 
speċifiċi dwar ġuriżdizzjoni applikabbli u 
tal-leġiżlazzjoni partikolari fir-rigward taż-
żona ġeografika fejn issir l-operazzjoni 
konġunta.

Or. el

 Ġustifikazzjoni

L-operazzjonijiet marittimi għandhom ikunu bbażati fuq il-leġiżlazzjoni relevanti applikabbli.
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Emenda 18
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 a – paragrafu 1 – subparagrafu - punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) dispożizzjonijiet rigward il-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, fejn 
meħtieġ, u fi ħdan il-qafas tad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fil-ftehimiet ta’ 
kooperazzjoni operazzjonali rilevanti.

Or. el

 Ġustifikazzjoni

Il-metodu ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi f’kull każ għandu jiġi inkluż fil-pjan operattiv u 
jkun konformi mal-ftehimiet ta’ kooperazzjoni operattiv rilevanti.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 3 b – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jigħmlu 
disponibbli l-għassiesa tal-fruntiera għall-
użu fuq talba tal-Aġenzija, sakemm l-Istat 
Membru ma jkunx qed jiffaċċja sitwazzjoni 
eċċezzjonali li taffettwa b'mod sostanzjali 
t-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Talba bħal 
din għandha ssir ta' mill-inqas tletin jum 
qabel l-użu previst. L-awtonomija tal-Istat 
Membru tad-domiċilju f’relazzjoni mal-
għażla tal-persunal u d-dewmien tal-użu 
tagħhom tagħhom m’għandhiex tkun 
affettwata.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għassiesa tal-fruntiera għall-
użu fuq talba tal-Aġenzija, sakemm l-Istat 
Membru ma jkunx qed jiffaċċja sitwazzjoni 
eċċezzjonali li taffettwa b'mod sostanzjali 
t-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Talba bħal 
din għandha ssir ta' mill-inqas tletin jum 
qabel l-użu previst. L-awtonomija tal-Istat 
Membru tad-domiċilju f’relazzjoni mal-
għażla tal-persunal u d-dewmien tal-użu 
tagħhom tagħhom m’għandhiex tkun 
affettwata. Il-kontribuzzjoni ta’ kull Stat 
Membru f’termini ta’ għassiesa tal-
fruntiera għal kull operazzjoni għandha 
tiġi determinata minn ftehimiet bilaterali 

Commented [NR1]:  xi kultant hawn rElevanti, u xi kultant 
rIlevanti, kemm kemm tagħżel waħda (preferenza personali: 
rilevanti)

Commented [NR2]:  operazzjonali ma teżistix fil-Malti...fil-fatt 
sar żball fit-titolu li naħseb tista' tbiddel.
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annwali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru 
partikolari.

Or. el

 Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet preċiżi rigward il-kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru għal kull operazzjoni 
għandhom jiġu determinati minn ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istat 
Membru.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tkompli 
tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni għat-
taħriġ ta' għassiesa tal-fruntiera u tipprovdi 
taħriġ f'livell Ewropew għall-istrutturi tal-
għassiesa tal-fruntiera tal-Istati Membri, 
inkluż fir-rigward tad-drittijiet 
fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
jintegraw il-kurrikuli bażiċi komuni fit-
taħriġ tal-għassiesa tal-fruntiera nazzjonali 
tagħhom.

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tkompli 
tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni għat-
taħriġ ta' għassiesa tal-fruntiera u tipprovdi 
taħriġ f'livell Ewropew għall-istrutturi tal-
għassiesa tal-fruntiera tal-Istati Membri, 
inkluż fir-rigward tad-drittijiet 
fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali. Il-Parlament Ewropew 
għandu jkun informat dwar il-kontenut 
tal-kurrikuli bażiċi komuni. L-Istati 
Membri għandhom jintegraw il-kurrikuli 
bażiċi komuni fit-taħriġ tal-għassiesa tal-
fruntiera nazzjonali tagħhom. Fl-iżvilupp, 
l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
kurrikuli bażiċi komuni, l-Aġenzija 
għandha taħdem mill-qrib mal-Aġenzija 
tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll mal-
UNHCR.

 Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet preċiżi rigward il-kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru għal kull operazzjoni 
għandhom jiġu determinati minn ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istat 
Membru.
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Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- fil-każ ta' xiri, l-Aġenzija taqbel 
formalment ma' Stat Membri wieħed li dan 
tal-aħħar se jipprovdi għar-reġistrazzjoni 
tat-tagħmir;

- fil-każ ta' xiri, l-Aġenzija taqbel 
formalment ma' Stat Membri wieħed li dan 
tal-aħħar se jipprovdi għar-reġistrazzjoni 
tat-tagħmir b’konformità mal-leġiżlazzjoni 
viġenti f’dak l-Istat Membru;

 Ġustifikazzjoni

F’kull każ il-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tiġi rrispettata għar-reġistrazzjoni ta’ tagħmir 
ġdid.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tiffinanzja l-użu tat-
tagħmir li jifforma parti min-numru 
minimu tat-tagħmir ipprovdut minn Stat 
Membru partikolari għal sena partikolari. 
L-użu tat-tagħmir li ma jiffurmax parti 
min-numru minimu tat-tagħmir għandu 
jkun iffinanzjat b'mod parzjali mill-
Aġenzija sa mhux iktar minn 60% tal-
ispejjeż eliġibbli.

5. L-Aġenzija għandha tiffinanzja l-użu tat-
tagħmir li jifforma parti min-numru 
minimu tat-tagħmir ipprovdut minn Stat 
Membru partikolari għal sena partikolari. 
L-użu tat-tagħmir li ma jiffurmax parti 
min-numru minimu tat-tagħmir għandu 
jkun iffinanzjat b'mod parzjali mill-
Aġenzija sa mhux iktar minn 60% tal-
ispejjeż eliġibbli. L-ispiża operattiva tat-
tagħmir għandha titħallas mill-Aġenzija.

Or. el

 Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-Istati Membri kollha li l-ispiża operattiva tat-tagħmir tkun koperta 
mill-Aġenzija.
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Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 b (ġdid) – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 8 e – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandu jiżdied il-punt li ġej;
“(ga) provvista għal rappurtar immedjat 
ta’ inċidenti mill-Aġenzija lill-Bord ta’ 
Amministrattiv u lill-awtoritajiet pubbliċi 
nazzjonali rilevanti.”

Or. el

 Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tinforma immedjatament lill-Bord Amministrattiv u lill-awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali rilevanti meta jsir inċident.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 b
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 8 e – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) skema ta' rappurtar u evalwazzjoni li 
għandha dispożizzjonijiet dettaljati dwar 
ir-rappurtar tal-inċidenti, punti ta' 
riferiment għar-rapport ta' evalwazzjoni u 
data finali ta' preżentazzjoni tar-rapport ta' 
evalwazzjoni finali skont l-Artikolu 3(4).

(h) skema ta' rappurtar u evalwazzjoni li 
għandha punti ta' riferiment għar-rapport 
ta' evalwazzjoni u data finali ta' 
preżentazzjoni tar-rapport ta' evalwazzjoni 
finali skont l-Artikolu 3(4).

 Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar tal-inċidenti huwa msemmi separatament fil-punt preċedenti.
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Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 –punt b
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 8e – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dwar operazzjonijiet tal-baħar, rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-ġuriżdizzjoni applikabbli u 
d-dispożizzjonijiet tal-liġi marittima fir-
rigward taż-żona ġeografika fejn issir l-
operazzjoni konġunta.

(i) dwar operazzjonijiet tal-baħar, rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-ġurisdizzjoni applikabbli u 
l-leġiżlazzjoni rilevanti  fir-rigward taż-
żona ġeografika fejn issir l-operazzjoni 
konġunta.

 Ġustifikazzjoni

L-operazzjonijiet tal-baħar għandhom ikunu bbażati fuq il-leġiżlazzjoni applikabbli f’dan il-
qasam.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa Kodiċi 
ta' Kondotta għar-ritorn bl-ajru ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi preżenti b'mod illegali li 
għandu japplika matul l-operazzjonijiet 
konġunti ta' ritorn kollha kkoordinati mill-
Aġenzija, li jiddiskrivi l-proċeduri 
standardizzati komuni li għandhom 
jissimplifikaw l-organizzazzjoni ta' titjiriet 
konġunti ta' ritorn u jiżguraw ritorn b'mod 
uman u b'rispett sħiħ għad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari għall-
prinċipji tad-dinjità tal-bniedem, 
projbizzjoni tat-tortura u trattament jew 
kastig krudili jew degradanti, dritt għal-
libertà u s-sigurtà, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-data personali u n-nuqqas ta' 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa Kodiċi 
ta' Kondotta għar-ritorn bl-ajru ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi preżenti b'mod illegali li 
għandu japplika matul l-operazzjonijiet 
konġunti ta' ritorn kollha kkoordinati mill-
Aġenzija, li jiddiskrivi l-proċeduri 
standardizzati komuni li għandhom 
jissimplifikaw l-organizzazzjoni ta' titjiriet 
konġunti ta' ritorn u jiżguraw ritorn b'mod 
uman u b'rispett sħiħ għad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari għall-
prinċipji tad-dinjità tal-bniedem, 
projbizzjoni tat-tortura u trattament jew 
kastig krudili jew degradanti, dritt għal-
libertà u s-sigurtà, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-data personali u n-nuqqas ta' 
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diskriminazzjoni. diskriminazzjoni. Il-Kodiċi ta' Kondotta 
għandu jippermetti s-sospensjoni ta' 
ritorn meta jkun hemm bażi ċara li 
wieħed jemmen li r-ritorn se jwassal għal 
vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali.

 Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li tiġi sospiża tneħħija fejn din tikser id-drittijiet fundamentali tikkostitwixxi 
garanzija proċedurali essenzjali.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kodiċi ta' Kondotta se jagħti 
attenzjoni partikolari lill-obbligu stabbilit 
fl-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE 
biex tiġi prevista sistema effettiva ta' 
sorveljanza tar-ritorni sfurzati. Is-
sorveljanza ta' operazzjonijiet konġunti ta' 
ritorn għandha titwettaq b'mod 
indipendenti u għandha tkopri l-
operazzjoni konġunta ta' ritorn kollha mill-
fażi qabel it-tluq sat-trasferiment ta' dawk 
mibgħuta lura fil-pajjiż ta' ritorn. Barra 
minn hekk, l-osservazzjonijiet tal-
kontrollur, li għandhom ikopru l-
konformità mal-Kodiċi ta' Kondotta u 
b'mod partikolari d-drittijiet fundamentali, 
għandhom isiru disponibbli lill-
Kummissjoni u jiffurmaw parti mir-
Rapport Finali tal-Operazzjoni ta' Ritorn 
intern. Sabiex tkun żgurata trasparenza u 
evalwazzjoni koerenti tal-operazzjonijiet ta' 
ritorn sfurzat, ir-rapporti tal-kontrollur 
għandhom ikunu inkluż f'mekkaniżmu ta' 
rappurtar annwali.

3. Il-Kodiċi ta' Kondotta se jagħti 
attenzjoni partikolari lill-obbligu stabbilit 
fl-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE 
biex tiġi prevista sistema effettiva ta' 
sorveljanza tar-ritorni sfurzati. Is-
sorveljanza ta' operazzjonijiet konġunti ta' 
ritorn għandha titwettaq b'mod 
indipendenti u għandha tkopri l-
operazzjoni konġunta ta' ritorn kollha mill-
fażi qabel it-tluq sat-trasferiment ta' dawk 
mibgħuta lura fil-pajjiż ta' ritorn. Il-
kontrolluri għandu jkollhom aċċess għall-
faċilitajiet rilevanti kollha, inklużi ċ-ċentri 
ta' detenzjoni u l-inġenji tal-ajru, u 
jirċievu t-taħriġ meħtieġ biex iwettqu 
dmirijiethom. Barra minn hekk, l-
osservazzjonijiet tal-kontrollur, li 
għandhom ikopru l-konformità mal-Kodiċi 
ta' Kondotta u b'mod partikolari d-drittijiet 
fundamentali, għandhom isiru disponibbli 
lill-Kummissjoni u jiffurmaw parti mir-
Rapport Finali tal-Operazzjoni ta' Ritorn 
intern. Sabiex tkun żgurata trasparenza u 
evalwazzjoni koerenti tal-operazzjonijiet ta' 
ritorn sfurzat, ir-rapporti tal-kontrollur 
għandhom ikunu inkluż f'mekkaniżmu ta' 
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rappurtar pubbliku annwali.

 Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-ritorni sfurzati jkunu jistgħu jiġu sorveljati b'mod komprensiv u effettiv, il-
kontrolluri għandu jkollhom aċċess bla xkiel għall-faċilitajiet rilevanti kollha. Il-kwalità u l-
effettività tas-sorveljanza huma dipendenti wkoll fuq il-kapaċità tal-kontrolluri li jirċievu t-
taħriġ xieraq.

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista' tikkopera mal-Europol, l-
Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil, l-
Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, 
aġenziji u entitajiet oħra tal-Unjoni 
Ewropea, u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fil-kwistjonijiet 
koperti minn dan ir-Regolament fil-qafas 
tal-arranġamenti ta' ħidma konklużi ma' 
dawk l-entitajiet, skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat u d-dispożizzjonijiet 
dwar il-kompetenza ta' dawk l-entitajiet.

L-Aġenzija tista' tikkopera mal-Europol, l-
Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil, l-
Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, 
aġenziji u entitajiet oħra tal-Unjoni 
Ewropea, u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fil-kwistjonijiet 
koperti minn dan ir-Regolament fil-qafas 
tal-arranġamenti ta' ħidma konklużi ma' 
dawk l-entitajiet, skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat u d-dispożizzjonijiet 
dwar il-kompetenza ta' dawk l-entitajiet. Il-
Parlament Ewropew għandu jkun 
informat dwar kull arranġament ta' dan 
it-tip konkluż mill-Aġenzija.

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi kwistjonijiet koperti mill-attivitajiet 
tagħha u safejn meħtieġ għat-twettiq tad-

1. Fi kwistjonijiet koperti mill-attivitajiet 
tagħha u safejn meħtieġ għat-twettiq tad-



PE448.907v02-00 24/30 AD\853585MT.doc

MT

dmirijiet tagħha, l-Aġenzija għandha 
tiffaċilita l-kooperazzjoni operazzjonali 
bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi, fil-
qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni 
tal-Unjoni Ewropea, inkluż fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem.

dmirijiet tagħha, l-Aġenzija għandha 
tiffaċilita l-kooperazzjoni operazzjonali 
bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi, fil-
qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni 
tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari 
permezz tal-Politika Ewropea tal-Viċinat 
u fi ħdan il-qafas tal-Unjoni għall-
Mediterran, inkluż fir-rigward tad-drittijiet 
tal-bniedem.

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija tista' tibgħat fuq missjoni 
uffiċjali ta' kollegament, li għandhom 
igawdu mill-aħjar protezzjoni possibbli 
biex iwettqu dmirijiethom, f'pajjiżi terzi. 
Huma għandhom jiffurmaw parti min-
netwerks ta' kooperazzjoni lokali jew 
reġjonali tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
Istati Membri stabbiliti skont ir-
Regolament tal-Kunsill Nru 377/2004. L-
uffiċjali ta' kollegament għandhom 
jintużaw biss f'pajjiżi terzi fejn il-prattiki 
tal-ġestjoni tal-fruntiera jirrispettaw l-
istandards minimi tad-drittijiet tal-
bniedem. Il-prijorità fejn jintbagħtu 
uffiċjali ta' kollegament għandha tingħata 
lill-pajjiżi terzi, li fuq il-bażi ta' analiżi tar-
riskju, jikkostitwixxu pajjiż ta' oriġini jew 
tranżitu fir-rigward tal-migrazzjoni illegali. 
Fuq bażi reċiproka, l-Aġenzija tista' tirċievi 
uffiċjali ta' kollegament issekondati minn 
dawk il-pajjiżi terzi ukoll, għall-perjodu ta' 
żmien limitat. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jadotta, fuq proposta tad-Direttur 
Eżekuttiv, lista ta' prijoritajiet fuq bażi 
annwali skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 24.

2. L-Aġenzija tista' tibgħat fuq missjoni 
uffiċjali ta' kollegament, li għandhom 
igawdu mill-aħjar protezzjoni possibbli 
biex iwettqu dmirijiethom, f'pajjiżi terzi. 
Huma għandhom jiffurmaw parti min-
netwerks ta' kooperazzjoni lokali jew 
reġjonali tal-uffiċjali ta' kollegament tal-
Istati Membri stabbiliti skont ir-
Regolament tal-Kunsill Nru 377/2004. L-
uffiċjali ta' kollegament għandhom 
jintużaw biss, wara approvazzjoni mill-
Bord Amministrattiv, f'pajjiżi terzi fejn il-
prattiki tal-ġestjoni tal-fruntiera jirrispettaw 
id-drittijiet fundamentali u l-obbligi ta’ 
protezzjoni internazzjonali. Fil-qafas tal-
politika esterna tal-UE, il-prijorità għall-
użu għandha tingħata lill-pajjiżi terzi, li fuq 
il-bażi ta' analiżi tar-riskju, jikkostitwixxu 
pajjiż ta' oriġini jew tranżitu fir-rigward 
tal-migrazzjoni illegali. Fuq bażi reċiproka, 
l-Aġenzija tista' tirċievi uffiċjali ta' 
kollegament issekondati minn dawk il-
pajjiżi terzi ukoll, għall-perjodu ta' żmien 
limitat. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jadotta, fuq proposta tad-Direttur 
Eżekuttiv, lista ta' prijoritajiet fuq bażi 
annwali skont id-dispożizzjonijiet tal-
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Artikolu 24.

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kompiti tal-uffiċjali ta' kollegament 
għandhom jinkludu, skont il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u skont id-drittijiet fundamentali, 
l-istabbiliment u ż-żamma tal-kuntatti mal-
awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi fejn 
huma jkunu assenjati bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali, 
inkluż il-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
organizzazzjonijiet kriminali involuti fit-
traffikar tal-bnedmin, u r-ritorn tal-migranti 
illegali.

3. Il-kompiti tal-uffiċjali ta' kollegament 
għandhom jinkludu, skont il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u skont id-drittijiet fundamentali, 
b'attenzjoni speċjali għad-dritt ta' 
kulħadd li jitlaq minn pajjiż, inkluż 
pajjiżu, l-istabbiliment u ż-żamma tal-
kuntatti mal-awtoritajiet kompetenti tal-
pajjiżi terzi fejn huma jkunu assenjati bl-
għan li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni 
u l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali, 
inkluż il-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
organizzazzjonijiet kriminali involuti fit-
traffikar tal-bnedmin, u r-ritorn tal-migranti 
illegali.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-attivitajiet tal-uffiċjali ta' kollegament mibgħuta f'pajjiżi terzi, ir-Regolament 
għandu jinkludi referenza ċara għar-rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement skont l-
Artikolu 19 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u għad-dritt ta' kulħadd li jitlaq minn 
kwalunkwe pajjiż, inkluż pajjiżu, skont l-Artikolu 12(2) tal-ICCPR u l-Artikolu 2(2) tal-
protokoll 4 tal-KEDB.

Emenda 32

Proposta għal Regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija tista' tibbenefika mill-fondi 
tal-Unjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-

4. L-Aġenzija tista' tibbenefika mill-fondi 
tal-Unjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-
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istrumenti rilevanti li jappoġġjaw il-
politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. 
Hi tista' tniedi u tiffinanzja proġetti ta' 
assistenza teknika f'pajjiżi terzi dwar 
kwistjonijiet koperti minn dan ir-
Regolament. L-Aġenzija tista' wkoll 
tistieden rappreżentanti ta' pajjiżi terzi, 
aġenziji u entitajiet oħra tal-Unjoni 
Ewropea jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jipparteċipaw fl-
attivitajiet tagħha msemmija fl-Artikoli 3, 
4 u 5. Dawn ir-rappreżentanti għandhom 
jirċievu t-taħriġ meħtieġ mill-Aġenzija 
qabel il-parteċipazzjoni tagħhom.

istrumenti rilevanti li jappoġġjaw il-
politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. 
Hi tista' tniedi u tiffinanzja proġetti ta' 
assistenza teknika f'pajjiżi terzi dwar 
kwistjonijiet koperti minn dan ir-
Regolament bil-ħsieb li ttejjeb il-
kapaċitajiet tagħhom, inter alia fil-qasam 
tad-drittijiet tal-bniedem. L-aġenzija 
għandha tiżgura li l-assistenza għall-
operazzjonijiet fil-qafas ta' dawn il-
proġetti ma tiġix ipprovduta lil pajjiżi terzi 
fejn ikun hemm bażi ċara li wieħed 
jemmen li dawn l-operazzjonijiet jistgħu 
jwasslu għal vjolazzjonijiet tad-drittijiet 
fundamentali. L-Aġenzija tista' wkoll 
tistieden rappreżentanti ta' pajjiżi terzi, 
aġenziji u entitajiet oħra tal-Unjoni 
Ewropea jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali biex jipparteċipaw fl-
attivitajiet tagħha msemmija fl-Artikoli 3, 
4 u 5 wara ftehim mal-Istat Membru 
ospitanti. Dawn ir-rappreżentanti 
għandhom jirċievu t-taħriġ meħtieġ mill-
Aġenzija qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 
b’mod partikolari rigward id-drittijiet 
fundamentali.

Ġustifikazzjoni

Il-fondi tal-UE m'għandhomx jingħataw lil pajjiżi terzi meta jista' jitbassar li l-operazzjonijiet 
konġunti jistgħu jwasslu għall-ksur tad-drittijiet fundamentali, bħala riflessjoni tal-prinċipju 
ddikjarat fil-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja l-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 33

Proposta għal Regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jikkonkludu ftehimiet bilaterali ma' 
pajjiżi terzi kif imsemmi fl-Artikolu 2 (2), 
l-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, 
jinkludu dispożizzjonijiet dwar ir-rwol u l-

5. Meta jikkonkludu ftehimiet bilaterali ma' 
pajjiżi terzi dwar kooperazzjoni f’livell 
operattiv kif imsemmi fl-Artikolu 2 (2), l-
Istati Membri għandhom, fejn xieraq, 
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kompetenzi tal-Aġenzija, b'mod partikolari 
dwar l-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi 
minn membri tat-timijiet użati mill-
Aġenzija matul l-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3.

jinkludu dispożizzjonijiet dwar ir-rwol u l-
kompetenzi tal-Aġenzija, b'mod partikolari 
dwar l-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi 
minn membri tat-timijiet użati mill-
Aġenzija matul l-attivitajiet imsemmija fl-
Artikolu 3. It-test ta’ dawn il-ftehimiet 
bilaterali għandhom jiġu trażmessi lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet bilaterali tal-Istati Membri ma' pajjiżi terzi, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar ir-
rwol u l-kompetenzi ta' Frontex, għandhom ikunu miftuħa għall-iskrutinju mill-Parlament 
Ewropew u jsiru disponibbli għall-Kummissjoni Ewropea sabiex jiżguraw li huma konformi 
mal-obbligi tal-Istati Membri skont il-leġiżlazzjoni tal-UE u d-drittijiet fundamentali kif 
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Emenda 34

Proposta għal Regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Aġenzija tista' tikkopera mal-
awtoritajiet ta' pajjiżi terzi kompetenti fi 
kwistjonijiet koperti minn dan ir-
Regolament fil-qafas tal-arranġamenti ta' 
ħidma konklużi ma' dawn l-awtoritajiet, 
skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-
Trattat.

6. L-Aġenzija tista' tikkopera mal-
awtoritajiet ta' pajjiżi terzi kompetenti fi 
kwistjonijiet koperti minn dan ir-
Regolament fil-qafas tal-arranġamenti ta' 
ħidma konklużi ma' dawn l-awtoritajiet, 
skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-
Trattat, u b'mod partikolari tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali u l-leġiżlazzjoni 
internazzjonali, b'attenzjoni speċjali għar-
rispett tal-prinċipju ta' non-refoulement. 
Dawk l-arranġamenti għandhom 
jiggarantixxu konformità mad-drittijiet 
tal-bniedem u l-leġiżlazzjoni umanitarja 
internazzjonali mill-pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Bħala Aġenzija tal-UE, Frontex għandha l-obbligu li tirrispetta kompletament u tippromwovi 
d-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-attivitajiet tagħha (Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali). Dawn il-prinċipji fundamentali għandhom japplikaw ugwalment meta tkun 
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qed tikkonkludi ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.

Emenda 35

Proposta għal Regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 
u 6 għandhom ikunu soġġetti li jirċievu 
minn qabel opinjoni favorevoli mill-
Kummissjoni.

7. L-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 
u 6 għandhom ikunu soġġetti li jirċievu 
minn qabel opinjoni favorevoli mill-
Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew 
għandu jkun informat dwar arranġamenti 
ta' ħidma bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet 
ta' pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Frontex hi entità tal-UE soġġetta għall-prinċipji ta' skrutinju demokratiku u trasparenza 
sħaħ. Dawn l-arranġamenti ta' ħidma jridu jkunu konsistenti mal-politika esterna tal-UE u l-
Kummissjoni trid tiġġustifika r-raġunijiet meta tagħti opinjoni favorevoli.

Emenda 36

Proposta għal Regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 23
Regolament (KE) Nru 2007/2004
Artikolu 33 – paragrafu 2b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-evalwazzjoni għandha tinkludi 
analiżi speċifika dwar kif il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali kienet rispettata 
skont l-applikazzjoni tar-Regolament.

2b. L-evalwazzjoni għandha tinkludi 
analiżi speċifika dwar kif ġew garantiti d-
drittijiet imħaddna fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali kienet rispettata skont l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Evalwazzjoni annwali ta’ dik l-analiżi 
għandha tkun annessa mar-rapport 
ġenerali tal-Aġenzija.
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