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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-theddid dejjem aktar diversifikat u kumpless għas-sigurtà tagħna ma jirrikonoxxix fruntieri, 
u għalhekk huwa essenzjali li fil-livell tal-UE jkun hemm rispons koordinat u li jingħata 
appoġġ finanzjarju u tekniku msaħħaħ.

Ir-rapporteur għalhekk jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni, li tipproponi li għall-perjodu 
2021-2027 iżżid b'aktar mid-doppju l-pakkett finanzjarju tal-Fond għas-Sigurtà Interna, li 
huwa l-istrument tal-Unjoni li ġie stabbilit biex jiffaċilita l-kooperazzjoni u l-operazzjonijiet 
konġunti transkonfinali, jintensifika l-iskambju tal-informazzjoni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u ċ-ċiberkriminalità, u biex jiġu 
miġġielda t-terroriżmu u r-radikalizzazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq li jisħaq dwar l-importanza 
tal-ġestjoni tal-kriżijiet inkluża l-prevenzjoni, it-tħejjija, ir-reżiljenza u l-ġestjoni tal-
konsegwenzi li jeħtieġu jiġu nklużi fl-għanijiet tal-politika tal-Fond il-ġdid, peress li dawn 
huma elementi essenzjali biex tiġi garantita s-sigurtà interna.

B'kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-ISF-P attwali, l-isfida 
ewlenija għall-perjodu li jmiss hija li tiġi garantita il-flessibbiltà u l-effikaċja akbar tal-Fond u 
li l-piż amministrattiv jinġieb f'livell minimu. Ir-rapporteur iqis li din hija prijorità ewlenija u 
jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni bħala pass fid-direzzjoni t-tajba. L-emendi proposti 
għandhom l-għan li jżidu l-flessibbiltà fir-rigward tal-miżuri u tal-azzjonijiet ta' 
implimentazzjoni. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġi żgurat li r-rekwiżiti ta' rappurtaġġ 
jkunu proporzjonali, rilevanti u li ma jżidux mal-piż amministrattiv tal-benefiċjarji u tal-
awtoritajiet ta' amministrazzjoni.

Is-sigurtà hija kwistjoni trasversali u, kif propost mill-Kummissjoni, iż-żieda fis-sinerġiji u l-
koerenza tal-ISF ma' strumenti oħrajn tal-UE huma milqugħa u meħtieġa. Bl-istess mod, is-
sigurtà fuq il-livell globali u l-azzjonijiet lil hinn mill-fruntieri tal-UE għandhom impatt dirett 
fuq is-sigurtà interna tal-Unjoni. Għalhekk għandhom jitkomplew u jiġu appoġġjati miżuri 
b'rabta ma' pajjiżi terzi permezz tal-Fond, u fl-istess ħin dawn għandhom jikkumplimentaw il-
prijoritajiet ta' sigurtà interna tal-Unjoni u l-għanijiet tal-politika esterna f'dawk il-pajjiżi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-objettiv tal-Unjoni li jiġi żgurat 
livell għoli ta' sigurtà fi spazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja skont l-Artikolu 67(3) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

(4) L-objettiv tal-Unjoni li jiġi żgurat 
livell għoli ta' sigurtà fi spazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja skont l-Artikolu 67(3) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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Ewropea (TFUE) għandu jinkiseb, fost l-
oħrajn, permezz ta' miżuri għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
kif ukoll permezz ta' miżuri għal 
koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn 
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u 
awtoritajiet nazzjonali oħrajn tal-Istati 
Membri, inkluż ma' aġenziji tal-Unjoni u 
korpi relevanti oħrajn tal-Unjoni u ma' 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti.

Ewropea (TFUE) għandu jinkiseb, fost l-
oħrajn, permezz ta' miżuri għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
kif ukoll permezz ta' miżuri għal 
koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn 
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u 
awtoritajiet nazzjonali oħrajn tal-Istati 
Membri, inkluż ma' aġenziji tal-Unjoni u 
korpi relevanti oħrajn tal-Unjoni u ma' 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti, u l-ġestjoni tal-
kriżijiet ċivili.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jinkiseb dan l-objettiv, 
jenħtieġ li jittieħdu azzjonijiet fil-livell tal-
Unjoni għall-protezzjoni ta' persuni u ta' 
oġġetti minn theddidiet transnazzjonali li 
dejjem qed jiżdiedu u biex tiġi appoġġata
l-ħidma mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri. It-terroriżmu, 
il-kriminalità serja u organizzata, il-
kriminalità itineranti, it-traffikar tad-droga, 
il-korruzzjoni, iċ-ċiberkriminalità, it-
traffikar tal-bnedmin u l-armi, fost l-oħrajn, 
għadhom sfida għas-sigurtà interna tal-
Unjoni.

(5) Sabiex jinkiseb dan l-objettiv, 
jenħtieġ li jittieħdu azzjonijiet fil-livell tal-
Unjoni għall-protezzjoni ta' persuni u ta' 
oġġetti minn theddidiet transnazzjonali li 
dejjem qed jiżdiedu u biex tiġi appoġġjata
l-ħidma mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri. It-terroriżmu, 
il-kriminalità serja u organizzata, il-
kriminalità itineranti, it-traffikar tad-droga, 
il-korruzzjoni, iċ-ċiberkriminalità, it-
theddidiet ibridi, it-traffikar tal-bnedmin u 
l-armi, fost l-oħrajn, għadhom sfida għas-
sigurtà interna tal-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) F'konformità mal-prijoritajiet 
kondiviżi identifikati fil-livell ta' Unjoni 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà fl-
Unjoni, il-Fond se jappoġġa azzjonijiet 
immirati li jindirizzaw it-theddid ewlieni 
għas-sigurtà u b'mod partikolari jiġġieldu t-

(11) F'konformità mal-prijoritajiet 
kondiviżi identifikati fil-livell ta' Unjoni 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà fl-
Unjoni, il-Fond se jappoġġja azzjonijiet 
immirati li jindirizzaw it-theddid ewlieni 
għas-sigurtà u b'mod partikolari jiġġieldu t-
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terroriżmu u r-radikalizzazzjoni, il-
kriminalità serja u organizzata u ċ-
ċiberkriminalità, u li jassistu u jipproteġu l-
vittmi tal-kriminalità. Il-Fond se jiżgura li 
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu 
mgħammra tajjeb sabiex jindirizzaw it-
theddid emerġenti bil-ħsieb li tiġi 
implimentata unjoni tas-sigurtà ġenwina. 
Dan jenħtieġ li jitwettaq permezz ta' 
assistenza finanzjarja li tappoġġa skambju 
aħjar ta' informazzjoni, li żżid il-
kooperazzjoni operattiva u li ttejjeb il-
kapaċitajiet nazzjonali u kollettivi.

terroriżmu u r-radikalizzazzjoni, il-
kriminalità serja u organizzata u ċ-
ċiberkriminalità, u li jassistu u jipproteġu l-
vittmi tal-kriminalità. Il-Fond se jiżgura li 
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu 
mgħammra tajjeb sabiex jindirizzaw it-
theddid emerġenti, inklużi theddidiet 
ibridi, bil-ħsieb li tiġi implimentata unjoni 
tas-sigurtà ġenwina. Dan jenħtieġ li 
jitwettaq permezz ta' assistenza finanzjarja 
li tappoġġja skambju aħjar ta' 
informazzjoni, li żżid il-kooperazzjoni 
operattiva u li ttejjeb il-kapaċitajiet 
nazzjonali u kollettivi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-qafas komprensiv tal-Fond, l-
assistenza finanzjarja provduta permezz 
tal-Fond jenħtieġ li b'mod partikolari 
tappoġġa l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-
pulizija u l-prevenzjoni fl-oqsma tal-
kriminalità serja u organizzata, it-traffikar 
illeċitu tal-armi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-
flus, it-traffikar tad-drogi, il-kriminalità 
ambjentali, l-iskambju u l-aċċess għall-
informazzjoni, it-terroriżmu, it-traffikar tal-
bnedmin, l-isfruttament tal-immigrazzjoni 
illegali, l-isfruttament sesswali tat-tfal, it-
tqassim ta' immaġini b'abbuż fuq it-tfal u 
ta' pedopornografija, kif ukoll iċ-
ċiberkriminalità. Il-Fond jenħtieġ li 
jappoġġa wkoll il-protezzjoni tal-persuni, 
tal-ispazji pubbliċi u tal-infrastruttura 
kritika kontra inċidenti marbuta mas-
sigurtà u l-ġestjoni effettiva tar-riskji 
relatati mas-sigurtà u mal-kriżijiet, inkluż 
permezz tal-iżvilupp ta' politiki komuni 
(strateġiji, ċikli ta' politiki, programmi u 
pjanijiet ta' azzjoni), ta' leġiżlazzjoni u ta' 
kooperazzjoni prattika.

(12) Fil-qafas komprensiv tal-Fond, l-
assistenza finanzjarja provduta permezz 
tal-Fond jenħtieġ li b'mod partikolari 
tappoġġja l-kooperazzjoni ġudizzjarja u 
tal-pulizija u l-prevenzjoni fl-oqsma tal-
kriminalità serja u organizzata, it-traffikar 
illeċitu tal-armi, il-korruzzjoni, il-ħasil tal-
flus, it-traffikar tad-drogi, il-kriminalità 
ambjentali, l-iskambju u l-aċċess għall-
informazzjoni, it-terroriżmu, it-traffikar tal-
bnedmin, l-isfruttament tal-immigrazzjoni 
irregolari, l-isfruttament sesswali tat-tfal, 
it-tqassim ta' immaġini b'abbuż fuq it-tfal u 
ta' pedopornografija, kif ukoll iċ-
ċiberkriminalità. Il-Fond jenħtieġ li 
jappoġġja wkoll il-protezzjoni tal-persuni, 
tal-ispazji pubbliċi u tal-infrastruttura 
kritika kontra inċidenti marbuta mas-
sigurtà u l-ġestjoni effettiva tar-riskji 
relatati mas-sigurtà u mal-kriżijiet, inkluż 
permezz tal-iżvilupp ta' politiki komuni 
(strateġiji, ċikli ta' politiki, programmi u 
pjanijiet ta' azzjoni), ta' leġiżlazzjoni u ta' 
kooperazzjoni prattika.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Dan il-Fond, filwaqt li jirrifletti l-
importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Unjoni biex 
jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, se jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u biex 
tintlaħaq il-mira kumplessiva ta' 25 % ta' 
nefqiet tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Fond, u se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

(45) Filwaqt li jirrifletti dwar l-
importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
skont l-impenji tal-Unjoni biex 
jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Fond se 
jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet 
klimatiċi u biex tinkiseb mira kumplessiva 
ta' 25% ta' nfiq tal-baġit tal-UE li 
jappoġġja l-objettivi tal-klima matul il-
perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira 
annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun 
u mhux aktar tard mill-2027. L-azzjonijiet 
rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija 
u l-implimentazzjoni tal-Fond, u se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan tal-politika tal-Fond għandu 
jkun li jikkontribwixxi biex jiżgura livell 
għoli ta' sigurtà fl-Unjoni b'mod partikolari 
permezz tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-
radikalizzazzjoni, il-kriminalità serja u 
organizzata u ċ-ċiberkriminalità u billi 
jassisti u jipproteġi lill-vittmi tal-
kriminalità.

1. L-għan tal-politika tal-Fond għandu 
jkun li jikkontribwixxi biex jiżgura livell 
għoli ta' sigurtà fl-Unjoni b'mod partikolari 
permezz tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-
radikalizzazzjoni, il-kriminalità 
internazzjonali serja u organizzata, iċ-
ċiberkriminalità, it-traffiku tad-drogi, it-
traffiku tal-organi umani, u billi jassisti u 
jipproteġi lill-vittmi tal-kriminalità. Il-
Fond għandu wkoll jappoġġja t-tħejjija 
għar-riskji u l-kriżijiet relatati mas-
sigurtà, kif ukoll il-ġestjoni tagħhom.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex iżid l-iskambju ta' 
informazzjoni fost u fl-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-UE u awtoritajiet 
kompetenti oħrajn u korpi rilevanti oħrajn 
tal-Unjoni kif ukoll ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali;

(a) biex iżid l-iskambju ta' 
informazzjoni fost u fl-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi tal-UE u awtoritajiet 
kompetenti oħrajn u korpi rilevanti oħrajn 
tal-Unjoni, inklużi l-azzjonijiet u l-
attivitajiet esterni, kif ukoll ma' pajjiżi terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex jappoġġa l-isforz biex jissaħħu 
l-kapaċitajiet fir-rigward tal-ġlieda kontra 
l-kriminalità, u l-prevenzjoni, inkluż it-
terroriżmu b'mod partikolari permezz ta' 
aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi, is-soċjetà ċivili u s-sħab privati 
fost l-Istati Membri.

(c) biex jappoġġja l-isforz biex 
jissaħħu l-kapaċitajiet fir-rigward tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità, u l-prevenzjoni, inkluż 
it-terroriżmu b'mod partikolari permezz ta' 
aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi, is-soċjetà ċivili u s-sħab privati 
fost l-Istati Membri, u l-ġestjoni tal-
kriżijiet ċivili.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-għanijiet speċifiċi stabbiliti 
f'paragrafu 2, il-Fond għandu jiġi 
implimentat permezz tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni elenkati fl-Anness II.

3. Fl-għanijiet speċifiċi stabbiliti 
f'paragrafu 2, il-Fond għandu jiġi 
implimentat fost l-oħrajn permezz tal-
miżuri ta' implimentazzjoni elenkati fl-
Anness II.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u l-azzjonijiet ta' implimentazzjoni elenkati fl-Anness II u III rispettivament ma 
għandhomx ikunu eżawrjenti iżda għandhom iservu bħala gwida jew bħala ġabra ta' eżempji 
li huma kkunsidrati bħala l-aktar mixtieqa mill-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, jekk 
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meħtieġ għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jagħżlu miżuri rilevanti oħrajn fi ħdan l-
għanijiet tal-Fond.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 3 u f'konformità mal-
implimentazzjoni tal-miżuri elenkati fl-
Anness II, il-Fond għandu jappoġġa b'mod 
partikolari l-azzjonijiet elenkati fl-Anness
III.

1. Fl-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 3, u fejn xieraq, f'konformità mal-
implimentazzjoni tal-miżuri elenkati fl-
Anness II, il-Fond għandu jappoġġja
b'mod partikolari l-azzjonijiet elenkati fl-
Anness III.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri u l-azzjonijiet ta' implimentazzjoni elenkati fl-Anness II u III rispettivament ma 
għandhomx ikunu eżawrjenti iżda għandhom iservu bħala gwida jew bħala ġabra ta' eżempji 
li huma kkunsidrati bħala l-aktar mixtieqa mill-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, jekk 
meħtieġ għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jagħżlu miżuri rilevanti oħrajn fi ħdan l-
għanijiet tal-Fond.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-perjodu
2021-2027 għandu jkun ta' 
EUR 2 500 000 000 fi prezzijiet attwali.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Fond għall-
perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' 
EUR 2 209 725 000 fi prezzijiet tal-2018 
[EUR 2 500 000 000 fi prezzijiet kurrenti].

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a



AD\1169883MT.docx 9/13 PE626.955v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 1 500 000 000 għandhom jiġu 
allokati għall-programmi implimentati 
b'ġestjoni kondiviża;

(a) EUR 1 325 835 000 fi prezzijiet tal-
2018 (EUR 1 500 000 000 fi prezzijiet 
kurrenti). għandhom jiġu allokati għall-
programmi implimentati b'ġestjoni 
kondiviża;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 1 000 000 000 għandhom jiġu 
allokati għall-faċilità tematika.

(b) EUR 883 890 fi prezzijiet tal-2018 
(EUR 1 000 000 000 fi prezzijiet 
kurrenti). għandhom jiġu allokati għall-
faċilità tematika.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-
Unjoni tista' tiżdied għal 100 % tan-nefqa 
totali eliġibbli għal assistenza ta' 
emerġenza fuq inizjattiva tal-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' implimentazzjoni għall-fondi tad-DĠ HOME skont iż-żewġ perjodi ta' 
finanzjament inkluża l-possibbiltà għall-Istati Membri li jiffinanzjaw l-assistenza teknika fuq 
inizjattiva tal-Istati Membri sa 100 % mill-baġit tal-Unjoni. Il-proposta attwali ma 
tipprevedix din il-possibbiltà peress li r-regoli jsegwu r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni (CPR). B'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-allokazzjonijiet skont il-fondi tad-DĠ HOME 
huma żgħar ħafna meta mqabbla mal-fondi strutturali u ta' investiment, iżda skont il-proposta 
tas-CPR, il-piż amministrattiv se jkun saħansitra ogħla fil-perjodu li jmiss, din id-
dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għall-perjodu 2021+.
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