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Emenda  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006. 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha tal-UE, l-Aġenzija għandha 

tiffaċilita u tirrendi iktar effettiv l-

applikazzjoni tal-miżuri eżistenti u futuri 

tal-Unjoni relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri 

esterni, b’mod partikolari l-Kodiċi tal-

Fruntieri ta’ Schengen stabbilit bir-

Regolament (KE) Nru 562/2006. 

Or. en 

 

Emenda  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006. 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, inkluż il-

Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen stabbilit 

bir-Regolament (KE) Nru 562/2006. 

Or. en 

 

Emenda  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 



 

PE582.070v01-00 4/146 AM\1092760MT.doc 

MT 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006. 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006, tikkontribwixxi għall-

identifikazzjoni, l-iżvilupp u l-qsim tal-

prattiki tajbin u tippromwovi l-

leġiżlazzjoni u l-istandards tal-ġestjoni 

tal-fruntieri tal-UE b'enfasi partikolari 

fuq id-drittijiet fundamentali u l-

protezzjoni internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006. 

1. Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata 

Ewropea koerenti tal-fruntieri esterni 

kollha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u 

tirrendi iktar effettiv l-applikazzjoni tal-

miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati 

mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b’mod 

partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ 

Schengen stabbilit bir-Regolament (KE) 

Nru 562/2006, tikkontribwixxi għall-

identifikazzjoni, l-iżvilupp u l-qsim tal-

prattiki tajbin, u tippromwovi l-

leġiżlazzjoni u l-istandards tal-ġestjoni 

tal-fruntieri tal-UE u l-implimentazzjoni 

tagħhom b'mod li jiżgura rispett għad-
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drittijiet fundamentali u l-obbligi tal-

protezzjoni internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 6a 

 Responsabbiltà 

 L-Aġenzija għandha tkun responsabbli 

lejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fid-dawl li tikkontribwixxi għal 

livell effiċjenti, għoli u uniformi ta’ 

kontroll tal-fruntieri u r-ritorn, l-Aġenzija 

għandha twettaq il-kompiti li ġejjin: 

1. Fid-dawl li tikkontribwixxi għal 

livell effiċjenti, għoli u uniformi ta’ 

kontroll tal-fruntieri, l-Aġenzija għandha 

twettaq il-kompiti li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jitwaqqaf ċentru ta’ monitoraġġ u 

tal-analiżi tar-riskju bil-kapaċità li 

jimmonitorja l-flussi migratorji u biex 

iwettaq analiżi tar-riskju rigward l-aspetti 

kollha tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri; 

(a) jitwaqqaf ċentru ta’ monitoraġġ u 

tal-analiżi tar-riskju bil-kapaċità li 

jimmonitorja t-theddid għas-sigurtà għall-

fruntieri esterni tal-UE inklużi l-flussi 

migratorji u biex iwettaq analiżi tar-riskju 

rigward l-aspetti kollha tal-ġestjoni 

integrata tal-fruntieri; 

Or. en 

 

Emenda  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jitwaqqaf ċentru ta’ monitoraġġ u 

tal-analiżi tar-riskju bil-kapaċità li 

jimmonitorja l-flussi migratorji u biex 

iwettaq analiżi tar-riskju rigward l-aspetti 

kollha tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri; 

(a) jitwaqqaf ċentru ta’ monitoraġġ u 

tal-analiżi tar-riskju bil-kapaċità li 

jimmonitorja u biex iwettaq analiżi tar-

riskju rigward l-aspetti kollha tal-ġestjoni 

integrata tal-fruntieri; 

Or. en 

 

Emenda  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jitwaqqaf ċentru ta’ monitoraġġ u 

tal-analiżi tar-riskju bil-kapaċità li 

jimmonitorja l-flussi migratorji u biex 

iwettaq analiżi tar-riskju rigward l-aspetti 

kollha tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri; 

(a) jitwaqqaf Ċentru ta' Analiżi tar-

Riskju u Valutazzjoni tal-Vulnerabbiltà 
bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji u biex iwettaq analiżi tar-riskju 

rigward l-aspetti kollha tal-ġestjoni 

integrata tal-fruntieri u l-kapaċità li 
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jwettaq valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà 

inkluż il-valutazzjoni tal-kapaċità tal-

Istati Membri li jaffaċċjaw theddid u 

pressjonijiet fil-fruntieri esterni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u biex jiġu evitati kompiti doppji, huwa aktar loġiku li fi ħdan l-

Aġenzija, ikun hemm "Ċentru" wieħed (kif propost mill-Kummissjoni) responsabbli għat-

twettiq tal-monitoraġġ u l-analiżi tar-riskju u anki l-valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà. 

 

Emenda  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 aa) tiżgura monitoraġġ regolari tal-

ġestjoni tal-fruntieri esterni permezz ta' 

uffiċjali ta' kollegament tal-Aġenzija fl-

Istati Membri; 

Or. fr 

 

Emenda  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) titwettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, inkluża l-valutazzjoni tal-

kapaċità tal-Istati Membri li jaffaċċjaw 

theddid u pressjonijiet fil-fruntieri esterni 

tagħhom; 

imħassar 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Imħassar u ttrasferit għall-paragrafu preċedenti. 

 

Emenda  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) twettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà inkluża l-valutazzjoni tal-

kapaċità tal-Istati Membri li jaffaċċjaw 

theddid u pressjonijiet fil-fruntieri esterni; 

b) twettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà inkluża l-valutazzjoni tal-

kapaċità u tal-istat ta' tħejjija tal-Istati 

Membri li jaffaċċjaw theddid u 

pressjonijiet fil-fruntieri esterni, b'mod 

partikolari l-pressjonijiet migratorji 

sproporzjonati u t-theddid għas-sigurtà; 

Or. fr 

 

Emenda  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) titwettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, inkluża l-valutazzjoni tal-

kapaċità tal-Istati Membri li jaffaċċjaw 

theddid u pressjonijiet fil-fruntieri esterni 

tagħhom; 

(b) titwettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, inkluża l-valutazzjoni tal-

kapaċità tal-Istati Membri li jaffaċċjaw 

sfidi u pressjonijiet fil-fruntieri esterni 

tagħhom filwaqt li jkunu konformi mal-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE u l-obbligi 

internazzjonali tagħhom tad-drittijiet tal-

bniedem; 

Or. en 
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Emenda  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) titwettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà fuq bażi perjodika, inkluża l-

valutazzjoni tal-kapaċità tal-Istati Membri 

li jaffaċċjaw theddid u pressjonijiet fil-

fruntieri esterni tagħhom; 

b) titwettaq valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà fuq bażi perjodika, inkluża l-

valutazzjoni tal-kapaċitajiet organizzattivi 

tal-Istati Membri biex jaffaċċjaw theddid u 

pressjonijiet fil-fruntieri esterni tagħhom; 

din tinkludi l-pressjonijiet eċċessivi li 

ġejjin mill-flussi migratorji u t-theddid 

konsegwenti għas-sigurtà tal-Istati 

Membri; 

Or. it 

 

Emenda  358 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ tiftix u 

salvataġġ fuq il-baħar; 

Or. en 

 

Emenda  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, inklużi 

operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fuq il-

baħar; 

Or. en 

 

Emenda  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

(c) tassisti lill-Istati Membri tal-UE 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

speċjalment fil-fruntieri esterni ta' dawk l-

Istati Membri tal-UE li jaffaċċjaw 

pressjonijiet speċifiċi u sproporzjonati, 
billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

Or. en 

 

Emenda  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri (c) tassisti lill-Istati Membri 
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f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u 

sitwazzjonijiet ta' diffikultà marittima; 

Or. en 

 

Emenda  362 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, inklużi 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

Or. en 

 

Emenda  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti, filwaqt li 

tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li jistgħu 

(c) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni 

billi tikkoordina u torganizza 

operazzjonijiet konġunti; 
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jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Imħassar u ttrasferit għall-punt speċifiku f'paragrafu 1. Wara l-avvenimenti reċenti fil-

Mediterran u t-telf drammatiku tal-ħajjiet, huwa ċar li l-FRONTEX/EBCG il-ġdida għandha 

tiffoka wkoll fuq it-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar. Dan għandu jkun speċifikat b'mod ċar 

f'paragrafi u premessi speċifiċi. 

 

Emenda  364 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) tassisti lill-Istati Membri fl-iżgurar 

tal-protezzjoni u s-salvataġġ tal-ħajjiet tal-

migranti u r-refuġjati skont ir-

Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

Or. en 

 

Emenda  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) tassisti lill-Istati Membri fil-

protezzjoni u s-salvataġġ tal-ħajjiet tal-

persuni f'diffikultà fuq il-baħar skont ir-

Regolament (UE) Nru 656/2014; 

Or. en 
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Emenda  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) twettaq u tassisti lill-Istati Membri 

fl-operazzjonijiet ta' emerġenza 

umanitrarja u fl-operazzjonijiet ta' tiftix u 

salvataġġ ta' persuni f'diffikultà fuq il-

baħar; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Wara l-avvenimenti reċenti fil-Mediterran u t-telf drammatiku tal-ħajjiet, huwa ċar li l-

FRONTEX/EBCG il-ġdida għandha tiffoka wkoll fuq it-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar. Dan 

għandu jkun speċifikat b'mod ċar f'paragrafi u premessi speċifiċi. 

 

Emenda  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, b'appoġġ attiv fuq 

kapaċitajiet u operazzjonijiet ta' SAR, kif 

definit mill-Konvenzjonijiet 

Internazzjonali bħal SOLAS u SAR, 
filwaqt li tikkunsidra ċerti sitwazzjonijiet li 

jistgħu jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta’ 

salvataġġ fuq il-baħar; 
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Or. en 

 

Emenda  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq 

il-baħar; 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Imħassar u ttrasferit għall-punt speċifiku f'paragrafu 1. Wara l-avvenimenti reċenti fil-

Mediterran u t-telf drammatiku tal-ħajjiet, huwa ċar li l-FRONTEX/EBCG il-ġdida għandha 

tiffoka wkoll fuq it-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar. Dan għandu jkun speċifikat b'mod ċar 

f'paragrafi u premessi speċifiċi. 

 

Emenda  369 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 
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jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 
emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, inklużi emerġenzi 

umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-baħar; 

Or. en 

 

Emenda  370 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 
emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, inklużi emerġenzi 

umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-baħar; 

Or. en 

 

Emenda  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

(d) tassisti lill-Istati Membri tal-UE 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri tal-UE li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 
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emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

Or. en 

 

Emenda  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq il-

baħar; 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

emerġenzi umanitarji u ta' sitwazzjonijiet 

ta' diffikultà marittima; 

Or. en 

 

Emenda  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra ċerti 

sitwazzjonijiet li jistgħu jinvolvu 

emerġenzi umanitarji u ta’ salvataġġ fuq 

il-baħar; 

(d) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu iktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, 

billi tniedi interventi rapidi fil-fruntiera 

esterna ta’ dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, inklużi operazzjonijiet ta' 

tiftix u salvataġġ fuq il-baħar; 
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Or. en 

 

Emenda  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) tikkoordina l-azzjoni tal-Istat 

Membru, u tipprovdi assistenza teknika u 

operazzjonali lill-Istati Membri, fil-

kuntest tal-operazzjonijiet ta' tiftix u 

salvataġġ għal persuni f'diffikultà fuq il-

baħar skont ir-Regolament (UE) 

Nru 656/2014; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa ċar li l-Aġenzija għandha rwol importanti fl-Operazzjonijiet ta' SAR. Dan ir-rwol 

għandu jiġi identifikat b'mod xieraq fost il-kompiti tagħha b'referenza għad-dritt tal-Unjoni 

rilevanti li jirregola l-involviment tagħha f'operazzjonijiet bħal dawn. 

 

Emenda  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) tistabbilixxi, flimkien mal-

awtoritajiet nazzjonali rilevanti u mal-

Uffiċċju ta' Appoġġ Ewropew fil-qasam 

tal-Asil, mekkaniżmi u proċeduri għall-

identifikazzjoni, l-għoti ta' informazzjoni 

inizjali għal u riferiment 'il quddiem tal-

persuni li jaslu fil-fruntieri esterni li 

għandhom bżonn, jew jixtiequ japplikaw 
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għal protezzjoni internazzjonali; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-identifikazzjoni, l-għoti ta' informazzjoni inizjali u r-riferiment 'il quddiem ta' persuni li 

jaslu fil-fruntieri esterni li huma fil-bżonn, jew li jixtiequ japplikaw għal protezzjoni 

internazzjonali, huma kompetenza ewlenija tal-ġestjoni tal-fruntieri. 

 

Emenda  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) tistabbilixxi pula ta’ tagħmir 

tekniku li jiġi skjerat f’operazzjonijiet 

konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera u 

fil-qafas ta’ timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni, kif ukoll 

f'operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn; 

(f) tistabbilixxi pula ta’ tagħmir 

tekniku li jiġi skjerat f’operazzjonijiet 

konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera u 

fil-qafas ta’ timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  377 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta u t-tagħmir 

tekniku biex tipprovdi assistenza fl-

iskrinjar, l-identifikazzjoni u t-teħid tal-

marki tas-swaba fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni 
f’żoni hotspot; 

(g) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta u t-tagħmir 

tekniku biex tipprovdi assistenza lill-EASO 

fuq talba, l-aktar fl-iskrinjar, l-

identifikazzjoni u t-teħid tal-marki tas-

swaba f’żoni hotspot; 
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Or. en 

 

Emenda  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta u t-tagħmir 

tekniku biex tipprovdi assistenza fl-

iskrinjar, l-identifikazzjoni u t-teħid tal-

marki tas-swaba fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni 

f’żoni hotspot; 

(g) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta u t-tagħmir 

tekniku biex tipprovdi assistenza lill-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam 

tal-Asil (EASO) u/jew l-awtoritajiet 

nazzjonali f'kull Stat Membru li huma 

responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri 

jew għal kompiti oħra imwettqa fil-

fruntiera esterna f'termini tal-iskrinjar, l-

identifikazzjoni u t-teħid tal-marki tas-

swaba fil-qafas tat-timijiet ta’ appoġġ 

għall-ġestjoni tal-migrazzjoni f’żoni 

hotspot; 

Or. en 

 

Emenda  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ga) tikkoopera mal-awtoritajiet 

nazzjonali u mal-aġenziji Ewropej 

responsabbli għall-qasam tal-infurzar tal-

liġi fil-qasam tal-miżuri marbuta mal-

prevenzjoni u d-detezzjoni tal-kriminalità 

transfruntiera kif ukoll mal-

investigazzjonijiet relatati; 

Or. fr 
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Emenda  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) tiskjera t-tagħmir u l-persunal 

meħtieġ għall-pula ta’ riżerva rapida għall-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri meħtieġa li 

għandhom jittieħdu f’sitwazzjoni li tkun 

teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri esterni; 

(i) tiskjera t-tagħmir u l-persunal 

meħtieġ għall-pula ta’ riżerva rapida għall-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri meħtieġa li 

għandhom jittieħdu f’sitwazzjoni li tkun 

teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri esterni 

tal-Istati Membri tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  381 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati ċittadini minn pajjiżi terzi 

b'soġġorn illegali, inkluż permezz tal-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn; 

(j) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati ċittadini minn pajjiżi terzi 

b'soġġorn irregolari, inkluż permezz tal-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn; 

Or. en 

 

Emenda  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) tassisti lill-Istati Membri (j) tassisti lill-Istati Membri tal-UE, 



 

AM\1092760MT.doc 21/146 PE582.070v01-00 

 MT 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati ċittadini minn pajjiżi terzi 

b'soġġorn illegali, inkluż permezz tal-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn; 

speċjalment dawk li jaffaċċjaw 

pressjonijiet speċifiċi u sproporzjonati, 
f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati ċittadini minn pajjiżi terzi 

b'soġġorn illegali, inkluż permezz tal-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn; 

Or. en 

 

Emenda  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati ċittadini minn pajjiżi terzi 

b'soġġorn illegali, inkluż permezz tal-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn; 

(j) tassisti lill-Istati Membri 

f’ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u 

assistenza operazzjonali miżjuda għall-

implimentazzjoni tal-obbligu li jiġu 

ripatrijati dawk iċ-ċittadini minn pajjiżi 

terzi li huma s-suġġett ta' deċiżjoni ta' 

ritorn finali maħruġa minn Stat Membru, 

inkluż permezz tal-koordinazzjoni jew l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn; 

Or. en 

 

Emenda  384 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ja) tappoġġja lill-Istati Membri 

f'ċirkostanzi li jeħtieġu aktar assistenza 

teknika u operazzjonali fil-fruntieri 

esterni fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
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transfruntiera organizzata u t-terroriżmu, 

f'kooperazzjoni mal-Europol u l-Eurojust; 

Or. en 

 

Emenda  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt l 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(l) tistabbilixxi u tiskjera Timijiet 

Ewropej ta’ Intervent ta' Ritorn matul 

interventi ta’ ritorn; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards komuni ta’ taħriġ; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  387 

Michał Boni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ (m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 
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tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards komuni ta’ taħriġ; 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti fl-oqsma kollha, speċjalment tar-

ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ standards 

komuni ta’ taħriġ; 

Or. en 

 

Emenda  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards komuni ta’ taħriġ; 

(m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn u d-drittijiet 

fundamentali, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards komuni ta’ taħriġ; 

Or. en 

 

Emenda  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards komuni ta’ taħriġ; 

m) tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ 

tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta’ 

standards u programmi komuni ta’ taħriġ; 

Or. fr 

 

Emenda  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt n 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) tipparteċipa fl-iżvilupp u l-ġestjoni 

ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll u s-sorveljanza 

tal-fruntieri esterni, inkluż l-użu ta’ 

teknoloġija ta’ sorveljanza avvanzata bħal 

sistemi ta’ inġenji tal-ajru ppilotati mill-

bogħod u tiżviluppa proġetti pilota dwar 

kwistjonijiet koperti b’dan ir-Regolament; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  391 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt n 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) tipparteċipa fl-iżvilupp u l-ġestjoni 

ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll u s-sorveljanza tal-

fruntieri esterni, inkluż l-użu ta’ 

teknoloġija ta’ sorveljanza avvanzata bħal 

sistemi ta’ inġenji tal-ajru ppilotati mill-

bogħod u tiżviluppa proġetti pilota dwar 

kwistjonijiet koperti b’dan ir-Regolament; 

(n) tipparteċipa fl-iżvilupp u l-ġestjoni 

ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll u s-sorveljanza tal-

fruntieri esterni u tiżviluppa proġetti pilota 

dwar kwistjonijiet koperti b’dan ir-

Regolament; 

Or. en 

 

Emenda  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt o 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

o tiżviluppa u topera, skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/200140 u d-

Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, sistemi ta’ 

informazzjoni li jippermettu skambji rapidi 

(o) tiżviluppa u topera, skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/200140 u d-

Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, sistemi ta’ 

informazzjoni li jippermettu skambji rapidi 
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u affidabbli ta’ informazzjoni dwar riskji 

emerġenti fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, 

l-immigrazzjoni irregolari u r-ritorn, 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni, aġenziji tal-Unjoni, korpi u 

uffiċċji kif ukoll in-Netwerk Ewropew tal-

Migrazzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE;41 

u affidabbli ta’ informazzjoni dwar riskji 

emerġenti fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, 

il-migrazzjoni irregolari u r-ritorn, 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni, aġenziji tal-Unjoni, korpi u 

uffiċċji kif ukoll in-Netwerk Ewropew tal-

Migrazzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE;41 

__________________ __________________ 

40 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-movement liberu 

ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

40 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-movement liberu 

ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

41Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE tal-

14 ta’ Mejju 2008 li tistabbilixxi n-Netwerk 

Ewropew tal-Migrazzjoni (ĠU L 131, 

21.5.2008, p. 7). 

41Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE tal-

14 ta’ Mejju 2008 li tistabbilixxi n-Netwerk 

Ewropew tal-Migrazzjoni (ĠU L 131, 

21.5.2008, p. 7). 

Or. en 

 

Emenda  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt o 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) tiżviluppa u topera, skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/200140 u d-

Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, sistemi ta’ 

informazzjoni li jippermettu skambji rapidi 

u affidabbli ta’ informazzjoni dwar riskji 

emerġenti fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, 

il-migrazzjoni irregolari u r-ritorn, 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni, aġenziji tal-Unjoni, korpi u 

uffiċċji kif ukoll in-Netwerk Ewropew tal-

Migrazzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE;41 

(o) tiżviluppa u topera, skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/200140 u d-

Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, sistemi ta’ 

informazzjoni li jippermettu skambji rapidi 

u affidabbli ta’ informazzjoni bejn l-Istati 

Membri u ma' pajjiżi terzi ġirien, dwar 

riskji emerġenti fil-ġestjoni tal-fruntieri 

esterni, il-migrazzjoni irregolari u r-ritorn, 

f’kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni, aġenziji tal-Unjoni, korpi u 

uffiċċji kif ukoll in-Netwerk Ewropew tal-

Migrazzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni tal-

Kunsill 2008/381/KE;41 

__________________ __________________ 
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40 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-movement liberu 

ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

40 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-movement liberu 

ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

41Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE tal-

14 ta’ Mejju 2008 li tistabbilixxi n-Netwerk 

Ewropew tal-Migrazzjoni (ĠU L 131, 

21.5.2008, p. 7). 

41Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE tal-

14 ta’ Mejju 2008 li tistabbilixxi n-Netwerk 

Ewropew tal-Migrazzjoni (ĠU L 131, 

21.5.2008, p. 7). 

Or. en 

 

Emenda  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt p 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) tipprovdi l-għajnuna meħtieġa 

għall-iżvilupp u t-tħaddim ta’ sistema 

Ewropea ta’ sorveljanza tal-fruntieri u, kif 

xieraq, għall-iżvilupp ta’ ambjent komuni 

għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni, 

inkluża l-interoperabbiltà ta’ sistemi, b’mod 

partikolari billi jiġi żviluppat, miżmum u 

koordinat il-qafas tal-Eurosur skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(p) tipprovdi l-għajnuna meħtieġa 

għall-iżvilupp u t-tħaddim ta’ sistema 

Ewropea ta’ sorveljanza tal-fruntieri u 

tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ ambjent 

komuni għall-kondiviżjoni ta’ 

informazzjoni, inkluża l-interoperabbiltà 

ta’ sistemi, b’mod partikolari billi jiġi 

żviluppat, miżmum u koordinat il-qafas tal-

Eurosur skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013; 

Or. bg 

Emenda  395 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (pa) tadotta u tippromwovi l-ogħla 

standards għall-prattiki tal-ġestjoni tal-

fruntieri, sabiex ikun hemm trasparenza u 
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skrutinju pubbliku u jiġi żgurat ir-rispett, 

il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 

fundamentali u l-istat tad-dritt; 

Or. en 

 

Emenda  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt q 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima sabiex 

jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta billi 

jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir 

u taħriġ, kif ukoll billi tikkoordina 

operazzjonijiet b’diversi għanijiet; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  397 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt q 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima sabiex 

jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta billi 

jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir 

u taħriġ, kif ukoll billi tikkoordina 

operazzjonijiet b’diversi għanijiet; 

(q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima, kull 

waħda fil-mandat tagħha, sabiex jgħinu 

lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta, inkluż is-

salvataġġ tal-ħajjiet tal-migranti u r-

refuġjati, billi jipprovdu servizzi, 

informazzjoni, tagħmir u taħriġ, kif ukoll 

billi tikkoordina operazzjonijiet b’diversi 

għanijiet; 
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Or. en 

 

Emenda  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt q 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima sabiex 

jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta billi 

jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir 

u taħriġ, kif ukoll billi tikkoordina 

operazzjonijiet b’diversi għanijiet; 

(q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima, kull 

waħda fil-mandat tagħha, sabiex jgħinu 

lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta, skont il-

liġi nazzjonali billi jipprovdu servizzi, 

informazzjoni, tagħmir u taħriġ, kif ukoll 

billi tikkoordina operazzjonijiet b’diversi 

għanijiet; 

Or. en 

 

Emenda  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt q 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima sabiex 

jgħinu lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta billi 

jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir 

u taħriġ, kif ukoll billi tikkoordina 

operazzjonijiet b’diversi għanijiet; 

q) tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima, skont il-

mandati ta' dawn l-aġenziji, sabiex jgħinu 

lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 

funzjonijiet ta’ gwardja tal-kosta billi 

jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir 

u taħriġ, kif ukoll billi tikkoordina 

operazzjonijiet b’diversi għanijiet; 

Or. fr 
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Emenda  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt r 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(r) tassisti lill-Istati Membri u pajjiżi 

terzi fil-kuntest tal-kooperazzjoni 

operazzjonali bejniethom fl-oqsma tal-

ġestjoni tal-fruntieri esterni u r-ritorn. 

(r) tassisti lill-Istati Membri u pajjiżi 

terzi fil-kuntest tal-kooperazzjoni 

operazzjonali bejniethom fil-qasam tal-

ġestjoni integrata tal-fruntieri kif iddefinit 

fl-Artikolu 4. 

Or. en 

 

Emenda  401 

Jaromír Štětina 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt r 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(r) tassisti lill-Istati Membri u pajjiżi 

terzi fil-kuntest tal-kooperazzjoni 

operazzjonali bejniethom fl-oqsma tal-

ġestjoni tal-fruntieri esterni u r-ritorn. 

(r) tassisti lill-Istati Membri u pajjiżi 

terzi fil-kuntest tal-kooperazzjoni tagħhom 

fl-oqsma tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni u 

r-ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 - paragrafu 1 - punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ra) tadotta u tippromwovi l-ogħla 

standards għall-prattiki tal-ġestjoni tal-

fruntieri, sabiex ikun hemm trasparenza u 

skrutinju pubbliku u jiġi żgurat ir-rispett, 

il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 

fundamentali u l-istat tad-dritt. 
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Or. en 

 

Emenda  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 - paragrafu 1 - punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ra) tadotta u tippromwovi l-ogħla 

standards għall-prattiki tal-ġestjoni tal-

fruntieri, sabiex ikun hemm trasparenza u 

skrutinju pubbliku u jiġi żgurat ir-rispett, 

il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 

fundamentali u l-istat tad-dritt. 

Or. en 

 

Emenda  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam 

tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista’ tipperikola l-

funzjonament tal-Aġenzija jew li jintlaħqu 

l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni. L-Istati Membri għandhom jastjenu 

minn kwalunkwe attività li tista’ tipperikola 

l-funzjonament tal-Aġenzija jew li 

jintlaħqu l-għanijiet tagħha. 

Or. fr 

 

Emenda  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam 

tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam 

tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi kif ukoll 

entitajiet jew istituzzjonijiet jew 

organizzazzjonijiet governattivi jew mhux 

governattivi fil-fruntieri esterni u fil-

qasam tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni 

tikkumplimenta l-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  407 

Miriam Dalli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam 

tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  408 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam 

tar-ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' 

l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn, fejn tali 

kooperazzjoni hija kompatibbli mal-

operazzjoni tal-Aġenzija. L-Istati Membri 

għandhom jastjenu minn kwalunkwe 

attività li tista' tipperikola l-funzjonament 

ta' l-Aġenzija jew il-kisba ta' l-għanijiet 

tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  409 

Geoffrey Van Orden 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f’livell operazzjonali ma’ Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta’ infurzar tal-liġi u fil-qasam tar-

ritorn, fejn tali kooperazzjoni hija 

kompatibbli mal-azzjoni tal-Aġenzija. L-

Istati Membri għandhom jastjenu minn 

kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-

funzjonament ta' l-Aġenzija jew il-kisba 

ta' l-għanijiet tagħha. 

L-Istati Membri jistgħu jibqgħu 

jikkooperaw f'livell operattiv ma' Stati 

Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri 

esterni, inkluż operazzjonijiet militari fuq 

missjoni ta' infurzar tal-liġi u fil-qasam tar-

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 

lill-Aġenzija dwar dik il-kooperazzjoni 

operazzjonali ma’ Stati Membri oħra u/jew 

pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni u fil-qasam 

tar-ritorn. Id-Direttur Eżekuttiv tal-

Aġenzija (“id-Direttur Eżekuttiv”) għandu 

jinforma lill-Bord Maniġerjali tal-Aġenzija 

(“il-Bord Maniġerjali”) dwar dawk il-

kwistjonijiet fuq bażi regolari u mill-inqas 

darba fis-sena. 

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 

lill-Aġenzija dwar dik il-kooperazzjoni 

operazzjonali ma’ Stati Membri oħra. Id-

Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija (“id-

Direttur Eżekuttiv”) għandu jinforma lill-

Bord Maniġerjali tal-Aġenzija (“il-Bord 

Maniġerjali”) dwar dawk il-kwistjonijiet 

fuq bażi regolari u mill-inqas darba fis-

sena. 

Or. en 

 

Emenda  411 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 

lill-Aġenzija dwar dik il-kooperazzjoni 

operazzjonali ma’ Stati Membri oħra u/jew 

pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni u fil-qasam 

tar-ritorn. Id-Direttur Eżekuttiv tal-

Aġenzija (“id-Direttur Eżekuttiv”) għandu 

jinforma lill-Bord Maniġerjali tal-Aġenzija 

(“il-Bord Maniġerjali”) dwar dawk il-

kwistjonijiet fuq bażi regolari u mill-inqas 

darba fis-sena. 

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 

lill-Aġenzija dwar dik il-kooperazzjoni 

operazzjonali ma’ Stati Membri oħra u/jew 

pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni u fil-qasam 

tar-ritorn. Id-Direttur Eżekuttiv tal-

Aġenzija (“id-Direttur Eżekuttiv”) għandu 

jinforma lill-Bord Maniġerjali tal-Aġenzija 

(“il-Bord Maniġerjali”) u l-Parlament 

Ewropew dwar dawk il-kwistjonijiet fuq 

bażi regolari u mill-inqas darba fis-sena. 

Or. en 

 

Emenda  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ twettaq attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja 

fl-oqsma taħt il-mandat tagħha. L-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma 

għandhomx ikunu detrimentali għall-

kompiti msemmija fil-paragrafu 1 u 

għandhom jitwettqu skont il-pjanijiet 

rilevanti ta’ komunikazzjoni u tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  413 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ twettaq attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja 

fl-oqsma taħt il-mandat tagħha. L-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma 

għandhomx ikunu detrimentali għall-

kompiti msemmija fil-paragrafu 1 u 

għandhom jitwettqu skont il-pjanijiet 

rilevanti ta’ komunikazzjoni u tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali. 

3. L-Aġenzija tista’ twettaq attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja 

fl-oqsma taħt il-mandat tagħha, jiġifieri bl-

għan li żżid it-trasparenza u l-

akkontabbiltà pubblika tal-attivitajiet 

tagħha. L-attivitajiet ta’ komunikazzjoni 

ma għandhomx ikunu detrimentali għall-

kompiti msemmija fil-paragrafu 1 u 

għandhom jitwettqu skont il-pjanijiet 

rilevanti ta’ komunikazzjoni u tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  414 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ twettaq attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja 

fl-oqsma taħt il-mandat tagħha. L-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma 

għandhomx ikunu detrimentali għall-

kompiti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jitwettqu skont il-pjanijiet 

rilevanti ta’ komunikazzjoni u tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali. 

3. L-Aġenzija għandha twettaq 

attivitajiet ta’ komunikazzjoni fl-oqsma 

taħt il-mandat tagħha. Hija għandha 

tipprovdi lill-pubbliku b'informazzjoni 

preċiża, dettaljata u f'waqtha dwar l-

attivitajiet u l-analiżi tagħha. L-attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni ma għandhomx ikunu 

detrimentali għall-kisba tal-objettiv tal-

operazzjonijiet. L-attivitajiet ta' 

komunikazzjoni għandhom jitwettqu skont 

il-pjanijiet rilevanti ta’ komunikazzjoni u 

tixrid adottati mill-Bord Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ twettaq attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja 

fl-oqsma taħt il-mandat tagħha. L-

attivitajiet ta’ komunikazzjoni ma 

għandhomx ikunu detrimentali għall-

kompiti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jitwettqu skont il-pjanijiet 

rilevanti ta’ komunikazzjoni u tixrid 

adottati mill-Bord Maniġerjali. 

3. L-Aġenzija għandha twettaq 

attivitajiet ta’ komunikazzjoni fl-oqsma 

taħt il-mandat tagħha. Hija għandha 

tipprovdi lill-pubbliku b'informazzjoni 

preċiża, dettaljata u f'waqtha dwar l-

attivitajiet u l-analiżi tagħha. L-attivitajiet 

ta’ komunikazzjoni ma għandhomx ikunu 

detrimentali għall-kisba tal-objettiv tal-

operazzjonijiet. L-attivitajiet ta' 

komunikazzjoni għandhom jitwettqu skont 

il-pjanijiet rilevanti ta’ komunikazzjoni u 

tixrid adottati mill-Bord Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-dmir ta' kooperazzjoni in bona fede Id-dmir ta' kooperazzjoni b'mod sinċier 

Or. en 

 

Emenda  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li 

huma responsabbli għall-ġestjoni tal-

fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-

punt li jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-

fruntieri, għandhom ikunu soġġetti għal 

obbligu ta’ kooperazzjoni in bona fede, u 

obbligu li jiskambjaw l-informazzjoni. 

L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li 

huma responsabbli għall-ġestjoni tal-

fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-

punt li jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-

fruntieri, għandhom iwettqu l-kompiti 

tagħhom skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea. 
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Or. en 

 

Emenda  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li 

huma responsabbli għall-ġestjoni tal-

fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-

punt li jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-

fruntieri, għandhom ikunu soġġetti għal 

obbligu ta’ kooperazzjoni in bona fede, u 

obbligu li jiskambjaw l-informazzjoni. 

L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li 

huma responsabbli għall-ġestjoni tal-

fruntieri u għar-ritorni, inkluż il-gwardji 

tal-kosta sal-punt li jwettqu l-kompiti ta’ 

kontroll tal-fruntieri, għandhom ikunu 

soġġetti għal obbligu ta’ kooperazzjoni in 

bona fede, u obbligu li jiskambjaw l-

informazzjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom jipprovdu lill-Aġenzija fil-ħin u 

b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija biex twettaq il-

kompiti konferiti lilha minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-

riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà. 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom skont l-Artikolu 4(3) tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea, jipprovdu lill-

Aġenzija fil-ħin u b’mod preċiż l-

informazzjoni kollha meħtieġa għall-

Aġenzija biex twettaq il-kompiti konferiti 

lilha minn dan ir-Regolament, b’mod 

partikolari biex l-Aġenzija timmonitorja l-

flussi migratorji lejn u fl-Unjoni, biex 

twettaq analiżi tar-riskju u biex twettaq il-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà. 

Or. en 
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Emenda  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom jipprovdu lill-Aġenzija fil-ħin u 

b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija biex twettaq il-

kompiti konferiti lilha minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-

riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà. 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom jipprovdu lill-Aġenzija fil-ħin u 

b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija biex twettaq il-

kompiti konferiti lilha minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja t-theddid għall-

ordni pubbliku u s-sigurtà interna tal-UE 

inklużi flussi migratorji lejn u fl-Unjoni, 

biex twettaq analiżi tar-riskju u biex 

twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  421 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom jipprovdu lill-Aġenzija fil-ħin u 

b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija biex twettaq il-

kompiti konferiti lilha minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-

riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-

Biex ikunu jistgħu jwettqu bl-aħjar mod li 

jistgħu l-kompiti konferiti lilhom minn 

dan ir-Regolament, l-awtoritajiet 

nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-

fruntieri u r-ritorn, inkluż il-gwardji tal-

kosta, sakemm sal-punt li jwettqu l-kompiti 

ta’ kontroll tal-fruntieri u l-Aġenzija 

għandhom skont id-drittijiet tal-Unjoni u 

l-liġijiet nazzjonali rilevanti jaqsmu fil-ħin 

u b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija u l-awtoritajiet 

nazzjonali rilevanti biex iwettqu l-kompiti 
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vulnerabbiltà. konferiti lilhom minn dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dmir li tiġi pprovduta informazzjoni għandu jkun dmir biderezzjonali bejn l-Istat Membru 

u l-Aġenzija li għandhom jaqsmu l-informazzjoni bejniethom. 

 

Emenda  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-

gwardji tal-kosta sakemm sal-punt li 

jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

għandhom jipprovdu lill-Aġenzija fil-ħin u 

b’mod preċiż l-informazzjoni kollha 

meħtieġa għall-Aġenzija biex twettaq il-

kompiti konferiti lilha minn dan ir-

Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-

riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà. 

L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 

għall-ġestjoni tal-fruntieri u għar-ritorni, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sakemm sal-punt 

li jwettqu l-kompiti ta’ kontroll tal-

fruntieri, għandhom jipprovdu lill-Aġenzija 

fil-ħin u b’mod preċiż l-informazzjoni 

kollha meħtieġa għall-Aġenzija biex 

twettaq il-kompiti konferiti lilha minn dan 

ir-Regolament, b’mod partikolari biex l-

Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-

riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà. 

Or. fr 

 

Emenda  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Jekk l-Aġenzija ma tiġix ipprovduta b'din 

l-informazzjoni fil-ħin u b'mod preċiż, 
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dan għandu jitqies meta titwettaq il-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, sakemm 

ma jkunux jeżistu raġunijiet iġġustifikati 

b'mod xieraq għaż-żamma tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-

Aġenzija b'informazzjoni dwar il-baġit u 

r-riżorsi finanzjarji ddedikati għall-

ġestjoni tal-fruntieri fil-livell nazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bħalissa, m'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli fuq kemm qed jintefqu flus fil-livell 

nazzjonali - mill-Istati Membri - għall-ġestjoni tal-fruntieri fl-Ewropa. Huwa essenzjali li jkun 

hemm din l-informazzjoni f'livell Ewropew sabiex ikunu jistgħu jiġu evalwati politiki Ewropej 

u nazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri. 

 

Emenda  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Monitoraġġ tal-flussi migratorji u analiżi 

tar-riskju 

Iċ-Ċentru tal-Analiżi tar-Riskju u tal-

Valutazzjoni tal-Vulnerabbiltà 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u biex jiġu evitati kompiti doppji, huwa aktar loġiku li fi ħdan l-

Aġenzija, ikun hemm "Ċentru" wieħed (kif propost mill-Kummissjoni) responsabbli għat-

twettiq tal-monitoraġġ u l-analiżi tar-riskju u anki l-valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà. 

 

Emenda  426 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha b'deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali, tistabbilixxi mudell ta’ 

analiżi ta’ riskju komuni u integrat, li 

għandu jiġi applikat mill-Aġenzija u l-Istati 

Membri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi ċċarat kif l-Aġenzija se tistabbilixxi din l-istrateġija u l-Bord ta' 

Tmexxija huwa l-aktar xieraq biex jagħmel dan. 

 

Emenda  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-

riskju bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

1. L-Aġenzija għandha tagħmel użu 

mmexxi mill-intelliġenza tar-riżorsi 

disponibbli tal-Unjoni biex timmonitorja 

l-flussi migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal 

dan il-għan, l-Aġenzija għandha, 

b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija 
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integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

tiżviluppa mudell ta’ analiżi ta’ riskju 

komuni u integrat, li għandu jiġi applikat 

mill-Aġenzija u l-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja u jbassar 

sitwazzjonijiet, tendenzi u sfidi possibbli 

fil-fruntiera esterna tal-Unjoni. Għal dan 

il-għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-

riskju bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

Ċentru ta’ Analiżi tar-Riskju u 

Valutazzjoni tal-Vulnerabbiltà bil-

kapaċità li jimmonitorja l-flussi migratorji 

lejn u fl-Unjoni u li jwettaq 

valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà kif 

imsemmi fl-Artikolu 12. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u biex jiġu evitati kompiti doppji, huwa aktar loġiku li fi ħdan l-

Aġenzija, ikun hemm "Ċentru" wieħed (kif propost mill-Kummissjoni) responsabbli għat-

twettiq tal-monitoraġġ u l-analiżi tar-riskju u anki l-valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà. 

 

Emenda  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha tiżviluppa 

mudell ta’ analiżi ta’ riskju komuni u 

integrat, li għandu jiġi applikat mill-

Aġenzija u l-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 

ċentru ta’ monitoraġġ u ta’ analiżi tar-riskju 

bil-kapaċità li jimmonitorja l-flussi 

migratorji lejn u fl-Unjoni. Għal dan il-

għan, l-Aġenzija għandha b'deċiżjoni tal-

Bord ta' Tmexxija tiżviluppa mudell ta’ 

analiżi ta’ riskju komuni u integrat, li 

għandu jiġi applikat mill-Aġenzija u bħala 

minimu mill-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fl-iżvilupp ta' mudell komuni u 

integrat ta' analiżi tar-riskju, l-Aġenzija 

għandha tibni fuq l-analiżi tar-riskji tal-

Europol dwar il-kriminalità 

transfruntiera. 

Or. fr 
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Emenda  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. Iċ-Ċentru ta' Analiżi tar-Riskju u 

Valutazzjoni tal-Vulnerabbiltà għandu 
jħejji analiżi tar-riskju ġenerali u mfassla 

apposta u jippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. Għal dan il-għan, għandu 

jiżviluppa mudell ta' analiżi ta' riskju 

integrat u komuni, li għandu jiġi applikat 

mill-Aġenzija u l-Istati Membri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda hija marbuta mal-emenda preċedenti fuq l-Artikolu 10 paragrafu 1. Din 

għandha l-għan li tiċċara l-kompiti taċ-ċentru. 

 

Emenda  434 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  435 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

Or. en 
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Emenda  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tħejji analiżi 

tar-riskju ġenerali u mfassla apposta u 

tippreżentaha lill-Kunsill, lill-Kummissjoni 

u lill-Parlament Ewropew. 

Or. en 

 

Emenda  438 

Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. Fejn ikun xieraq, 

din l-analiżi tar-riskju għandha titwettaq 

f'kooperazzjoni ma' Aġenziji kompetenti 

oħra tal-UE bħall-Europol u l-Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil. 

Or. fr 
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Emenda  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, il-protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija miċ-

Ċentru għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 
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twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni, kif ukoll ir-rispett 

tad-drittijiet fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien 

rilevanti li jikkontribwixxu, b'mod dirett 

jew indirett fil-ħolqien ta' dawn il-

fenomeni bil-ħsieb li jiġi żviluppat 

mekkaniżmu ta’ twissija minn qabel li 

janalizza l-flussi migratorji lejn l-Unjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  442 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 
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tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

tal-fruntieri, il-protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni illegali u t-

traffikar tal-bnedmin, kif ukoll is-

sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-ħsieb li 

jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ twissija 

minn qabel li janalizza l-flussi migratorji 

lejn l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, il-protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni ta' dħul ta' migranti 

irregolari, it-traffikar tal-bnedmin u t-

terroriżmu, kif ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi 

terzi ġirien bil-ħsieb li jiġi żviluppat 

mekkaniżmu ta’ twissija minn qabel li 

janalizza l-flussi migratorji lejn l-Unjoni 

kif ukoll ir-rispett għad-drittijiet 

fundamentali. L-Aġenzija għandha 

tippubblika l-metodoloġija u l-kriterji 

tagħha għall-analiżi tar-riskju. 

Or. en 
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Emenda  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, fi ħdan il-mandat tagħha, 

b’mod partikolari l-kontroll tal-fruntieri, ir-

ritorn, l-asil, movimenti sekondarji 

irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-

Unjoni, il-prevenzjoni tal-kriminalità 

transfruntiera inkluż il-faċilitazzjoni tal-

immigrazzjoni irregolari, it-traffikar tal-

bnedmin u t-terroriżmu, kif ukoll is-

sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-ħsieb li 

jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ twissija 

minn qabel li janalizza l-flussi migratorji 

lejn l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri; il-kapaċità ta' akkoljenza fil-

fruntieri esterni; l-eżistenza ta' 

mekkaniżmi għall-identifikazzjoni, l-għoti 

ta' informazzjoni lil u riferiment 'il 

quddiem ta' persuni li huma fil-bżonn ta', 

jew li jixtiequ japplikaw għall-protezzjoni 

internazzjonali; ir-ritorn; movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-
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migratorji lejn l-Unjoni. faċilitazzjoni ta' dħul klandestin kriminali 

ta' persuni, it-traffikar tal-bnedmin u t-

terroriżmu, kif ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi 

terzi ġirien bil-ħsieb li jiġi żviluppat 

mekkaniżmu ta’ twissija minn qabel li 

janalizza l-flussi migratorji lejn l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  446 

Jaromír Štětina 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien u 

pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu għall-

migrazzjoni irregolari bil-ħsieb li jiġi 

żviluppat mekkaniżmu ta’ twissija minn 

qabel li janalizza l-flussi migratorji lejn l-

Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill- 3. L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-
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Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza l-flussi 

migratorji lejn l-Unjoni. 

Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha 

rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea 

tal-fruntieri, b’mod partikolari l-kontroll 

tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti 

sekondarji irregolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-

kriminalità transfruntiera inkluż il-

faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, 

it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, kif 

ukoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi terzi ġirien bil-

ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta’ 

twissija minn qabel li janalizza, inter alia, 

il-flussi migratorji lejn l-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

tippubblika l-metodoloġija u l-kriterji 

tagħha għall-analiżi tar-riskju. 

Or. en 

 

Emenda  449 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

tippubblika l-metodoloġija u l-kriterji 

tagħha għall-analiżi tar-riskju.  

Or. en 
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Emenda  450 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jew fuq 

talba tal-Aġenzija jipprovdulha l-

informazzjoni kollha rilevanti bħal dejta 

statistika u operazzjonali miġbura b’rabta 

mal-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 

Schengen kif ukoll informazzjoni u 

intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom jimpenjaw ruħhom li 

jipprovdu b'mod regolari u komplet lill-

Aġenzija bl-informazzjoni kollha rilevanti 

bħal dejta statistika u operazzjonali 

miġbura b’rabta mal-implimentazzjoni tal-

acquis ta’ Schengen kif ukoll informazzjoni 

u intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

Or. en 

 

Emenda  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jew fuq 

talba tal-Aġenzija jipprovdulha l-

informazzjoni kollha rilevanti bħal dejta 

statistika u operazzjonali miġbura b’rabta 

mal-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 

Schengen kif ukoll informazzjoni u 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu ċ-Ċentru bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jew fuq 

talba taċ-Ċentru jipprovdulu l-

informazzjoni kollha rilevanti bħal dejta 

statistika u operazzjonali miġbura b’rabta 

mal-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 

Schengen kif ukoll informazzjoni u 
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intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

Or. en 

 

Emenda  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jew fuq 

talba tal-Aġenzija jipprovdulha l-

informazzjoni kollha rilevanti bħal dejta 

statistika u operazzjonali miġbura b’rabta 

mal-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 

Schengen kif ukoll informazzjoni u 

intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu l-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-

xejriet u t-theddid possibbli relatati mal-

kriminalità transfruntiera, fil-fruntieri 

esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jew fuq 

talba tal-Aġenzija jipprovdulha l-

informazzjoni kollha rilevanti bħal dejta 

statistika u operazzjonali miġbura b’rabta 

mal-implimentazzjoni tal-acquis ta’ 

Schengen kif ukoll informazzjoni u 

intelligence derivati mil-livell tal-analiżi 

tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali 

stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013. 

Or. fr 

 

Emenda  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord ta’ 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord 
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Superviżjoni u lill-Bord Maniġerjali. Konsultattiv u lill-Bord Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  454 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord ta’ 

Superviżjoni u lill-Bord Maniġerjali. 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord 

Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord ta’ 

Superviżjoni u lill-Bord Maniġerjali. 

5. Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju 

għandhom jiġu sottomessi lill-Bord 

Maniġerjali. 

Or. fr 

 

Emenda  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-
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attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni kif 

ukoll l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tar-

ritorn. 

attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni kif 

ukoll l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tar-

ritorn. L-impenn operazzjonali tal-

Aġenzija għandu jeħtieġ valutazzjoni 

minn qabel, abbażi ta' firxa wiesgħa ta' 

sorsi, biex jiġi identifikat jekk hemmx 

riskju ta' ksur tad-drittijiet fundamentali 

jew nuqqasijiet fil-liġijiet u l-proċeduri 

ċivili u kriminali rilevanti li jagħmlu l-

kooperazzjoni inkompatibbli mal-obbligi 

legali, b'mod partikolari biex tiġi żgurata 

l-protezzjoni mir-refoulement u d-dritt 

għal rimedju effettiv. 

Or. en 

 

Emenda  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-

attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni kif 

ukoll l-attivitajiet tagħhom fir-rigward 

tar-ritorn. 

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-

attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni. 

Or. en 

 

Emenda  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-

attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni kif 

6. L-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-

riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-

attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni tal-
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ukoll l-attivitajiet tagħhom fir-rigward 

tar-ritorn. 

UE. 

Or. en 

 

Emenda  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-Aġenzija għandha tinkorpora r-

riżultati ta’ mudell ta’ analiżi ta’ riskju 

komuni u integrat fl-iżvilupp tal-kurrikuli 

bażiċi komuni tagħha għat-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera u tal-persunal involut 

f’kompiti relatati mar-ritorn. 

7. L-Aġenzija għandha tinkorpora r-

riżultati ta’ mudell ta’ analiżi ta’ riskju 

komuni u integrat fl-iżvilupp tal-kurrikuli 

bażiċi komuni tagħha għat-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera u ta' persunal jew 

esperti oħra involuti f’kompiti relatati mal-

ġestjoni tal-fruntiera integrata. 

Or. en 

 

Emenda  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni tal-UE permezz ta’ uffiċjali 

ta’ kollegament fl-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  462 

Monica Macovei 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri 

li għandhom fruntiera esterna fuq l-art, 

fuq il-baħar jew fl-ajru. 

Or. en 

 

Emenda  463 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri 

kollha. 

Or. en 
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Emenda  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja 

l-ġestjoni tal-fruntieri esterni, jekk 

meħtieġ, permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  465 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiżgura 

monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja 

l-ġestjoni tal-fruntieri esterni, jekk 

meħtieġ, permezz ta’ uffiċjali ta’ 

kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-uffiċjali ta' kollegament għandhom jiġu użati biss jekk dan jitqies meħtieġ, fuq il-bażi ta' 

sitwazzjonijiet differenti fl-Istati Membri differenti skont l-analiżi tar-riskju msemmija fl-

Artikolu 11(2) ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 
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esperti mill-persunal tal-Aġenzija biex jiġu 

skjerati bħala uffiċjali ta’ kollegament. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu, abbażi tal-

analiżi tar-riskju u b’konsultazzjoni mal-

Bord Maniġerjali, jiddetermina n-natura 

tal-iskjerament, l-Istat Membru li fih jista' 

jintbgħat l-uffiċjal ta’ kollegament u t-tul 

tal-iskjerament. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jinnotifika lill-Istat Membru 

kkonċernat bil-ħatra u għandu jistabbilixxi, 

flimkien mal-Istat Membru, il-post tal-

iskjerament. 

esperti mill-persunal tal-Aġenzija biex jiġu 

skjerati bħala uffiċjali ta’ kollegament. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu, abbażi tal-

analiżi tar-riskju u b’konsultazzjoni mal-

Bord Maniġerjali, jiddetermina n-natura 

tal-iskjerament, l-Istat Membru li fih jista' 

jintbgħat l-uffiċjal ta’ kollegament u t-tul 

tal-iskjerament. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jinnotifika lill-Istat Membru 

kkonċernat bil-ħatra u għandu jistabbilixxi, 

flimkien mal-Istat Membru, il-post tal-

iskjerament. Kull Stat Membru, permezz 

ta' deċiżjoni motivata nnotifikata lill-

Aġenzija, jista' jirrifjuta l-uffiċjali ta' 

kollegament skjerati fit-territorju tiegħu. 

Or. fr 

 

Emenda  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 

esperti mill-persunal tal-Aġenzija biex jiġu 

skjerati bħala uffiċjali ta’ kollegament. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu, abbażi tal-

analiżi tar-riskju u b’konsultazzjoni mal-

Bord Maniġerjali, jiddetermina n-natura 

tal-iskjerament, l-Istat Membru li fih jista' 

jintbgħat l-uffiċjal ta’ kollegament u t-tul 

tal-iskjerament. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jinnotifika lill-Istat Membru 

kkonċernat bil-ħatra u għandu jistabbilixxi, 

flimkien mal-Istat Membru, il-post tal-

iskjerament. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 

esperti mill-persunal tal-Aġenzija biex jiġu 

skjerati bħala uffiċjali ta’ kollegament. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu b’konsultazzjoni 

mal-Bord Maniġerjali, jiddeċiedi n-natura 

tal-iskjerament, l-Istat Membru li fih se 

jintbgħat l-uffiċjal ta’ kollegament u t-tul 

tal-iskjerament. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jinnotifika lill-Istat Membru 

kkonċernat bil-ħatra u għandu jistabbilixxi, 

flimkien mal-Istat Membru, il-post tal-

iskjerament. 

Or. en 

 

Emenda  468 

Miriam Dalli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jaħtar esperti mill-persunal tal-Aġenzija 

biex jiġu skjerati bħala uffiċjali ta’ 

kollegament. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu, abbażi tal-analiżi tar-riskju u 

b’konsultazzjoni mal-Bord Maniġerjali, 

jiddetermina n-natura tal-iskjerament, l-

Istat Membru li fih jista' jintbgħat l-uffiċjal 

ta’ kollegament u t-tul tal-iskjerament. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika lill-

Istat Membru kkonċernat bil-ħatra u 

għandu jistabbilixxi, flimkien mal-Istat 

Membru, il-post tal-iskjerament. 

2. Il-Bord Maniġerjali għandu, skont 

analiżi tar-riskju u skont proposta tad-

Direttur Eżekuttiv, jiddeċiedi fuq in-

natura tal-iskjerament, l-Istat Membru li 

fih jista' jintbgħat l-uffiċjal ta’ kollegament 

u t-tul tal-iskjerament u jinnotifika d-

deċiżjoni tiegħu lill-Istat Membru 

kkonċernat. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jikkonsulta lill-Istat Membru kkonċernat 

dwar in-natura u t-tul taż-żmien tal-

iskjerament qabel ma jagħmel il-proposta 

tiegħu, u dwar il-kompiti li mhumiex 

koperti mill-Artikolu 11(3), ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istat Membru kkonċernat għandu jiġi kkonsultat dwar il-modalitajiet tal-iskjerament inkluż 

it-tul ta' żmien. Id-deċiżjoni dwar l-iskjerament għandha tittieħed mill-Bord Maniġerjali u 

mhux b'mod unilaterali mid-Direttur Eżekuttiv. 

 

Emenda  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-uffiċjali ta’ kollegament 

għandhom jaġixxu f’isem l-Aġenzija u r-

rwol tagħhom għandu jkun li jrawmu 

kooperazzjoni u dialogu bejn l-Aġenzija u 

l-awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li 

jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri. L-

uffiċjali ta’ kollegament għandhom, b’mod 

partikolari: 

3. L-uffiċjali ta’ kollegament 

għandhom jaġixxu f’isem l-Aġenzija u r-

rwol tagħhom għandu jkun li jrawmu 

kooperazzjoni u dialogu bejn l-Aġenzija u 

l-awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li 

jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri. L-

uffiċjali ta’ kollegament għandhom: 
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Or. en 

 

Emenda  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-uffiċjali ta’ kollegament 

għandhom jaġixxu f’isem l-Aġenzija u r-

rwol tagħhom għandu jkun li jrawmu 

kooperazzjoni u dialogu bejn l-Aġenzija u 

l-awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li 

jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri. L-

uffiċjali ta’ kollegament għandhom, b’mod 

partikolari: 

3. L-uffiċjali ta’ kollegament 

għandhom jaġixxu f’isem l-Aġenzija u r-

rwol tagħhom għandu jkun li jrawmu 

kooperazzjoni u dialogu bejn l-Aġenzija u 

l-awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri u 

għar-ritorni, inkluż il-gwardji tal-kosta 

sal-punt li jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-

fruntieri. L-uffiċjali ta’ kollegament 

għandhom, b’mod partikolari: 

Or. fr 

 

Emenda  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jappoġġjaw il-ġbir tal-

informazzjoni meħtieġa mill-Aġenzija 

għall-monitoraġġ tal-migrazzjoni 

irregolari u l-analiżi tar-riskju msemmija 

fl-Artikolu 10; 

Or. en 

 

Emenda  472 

Miriam Dalli 

 



 

AM\1092760MT.doc 63/146 PE582.070v01-00 

 MT 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jappoġġjaw il-ġbir tal-

informazzjoni meħtieġa mill-Aġenzija biex 

twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

msemmija fl-Artikolu 12; 

(b) jappoġġjaw il-ġbir tal-

informazzjoni kif ipprovdut mil-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u kif 

meħtieġ mill-Aġenzija biex twettaq il-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà msemmija fl-

Artikolu 12 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġbir tal-informazzjoni għandu jiġi kkwalifikat minn dak li huwa meħtieġ skont il-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE. Dan jiċċara għal liema informazzjoni qiegħda ssir referenza. 

 

Emenda  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) josservaw u jippromwovu l-

applikazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni 

eżistenti u futuri rigward il-ġestjoni tal-

fruntieri esterni, inkluż fuq id-drittijiet 

fundamentali u l-protezzjoni 

internazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jassistu lill-Istati Membri fit-tħejjija 

tal-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom; 

(d) jassistu, jekk ikunu mitluba mill-

Istati Membri, fit-tħejjija tal-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jirrapportaw regolarment għand id-

Direttur Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni fil-

fruntiera esterna u l-kapaċità tal-Istat 

Membru konċernat li jittratta b’mod 

effettiv is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni; 

(e) jirrapportaw regolarment għand id-

Direttur Eżekuttiv u lill-Kap tal-awtorità 

nazzjonali rilevanti dwar is-sitwazzjoni fil-

fruntiera esterna u l-kapaċità tal-Istat 

Membru konċernat li jittratta b’mod 

effettiv is-sitwazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  476 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jirrapportaw regolarment għand id-

Direttur Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni fil-

fruntiera esterna u l-kapaċità tal-Istat 

Membru konċernat li jittratta b’mod 

effettiv is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni; 

(e) jirrapportaw regolarment għand id-

Direttur Eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni fil-

fruntiera esterna u l-kapaċità tal-Istat 

Membru konċernat li jittratta b’mod 

effettiv is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni u 

dwar l-eżekuzzjoni ta' operazzjonijiet ta' 

ritorn lejn pajjiżi terzi rilevanti u jekk 

rapport bħal dan iqajjem tħassib dwar 

kwalunkwe wieħed minn dawn l-aspetti 

rilevanti għall-Istat Membru kkonċernat, 

l-Istat Membru għandhom jiġu infurmati 
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mingħajr dewmien mid-Direttur 

Eżekuttiv. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-Istat Membru kkonċernat jiġi infurmat dwar il-kontenut tar-rapport 

minħabba li jista' jkun hemm tħassib għall-Istat Membru inkwistjoni. B'dan il-mod l-Istat 

Membru involut jista' jibda jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa. B'dan il-mod it-trasparenza tiġi 

żgurata wkoll. 

 

Emenda  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jimmonitorja l-miżuri meħuda mill-

Istat Membru fir-rigward ta' sitwazzjoni li 

tkun teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri 

esterni kif imsemmi fl-Artikolu 18; 

(f) jimmonitorja l-miżuri meħuda mill-

Istat Membru fir-rigward ta' sitwazzjoni li 

tkun teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri 

esterni 

Or. en 

 

Emenda  478 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) jipparteċipaw b'mod regolari 

f'missjonijiet ta' osservazzjoni diretta għal 

postijiet rilevanti fil-fruntiera; 

Or. en 
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Emenda  479 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt fb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) jiżviluppaw relazzjonijiet u 

pjattaformi għad-djalogu mar-

rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-

organizzazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  480 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-

uffiċjal ta’ kollegament għandu, inter alia: 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-

uffiċjal ta’ kollegament għandu, 

f'konformità mas-sigurtà nazzjonali u tal-

UE u r-regoli tal-protezzjoni tad-data: 

Or. en 

 

Emenda  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-

uffiċjal ta’ kollegament għandu, inter alia: 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-

uffiċjal ta’ kollegament għandu: 

Or. en 
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Emenda  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollu aċċess illimitat għaċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 

tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(a) ikollu aċċess għaċ-ċentru nazzjonali 

ta’ koordinazzjoni u l-istampa tas-

sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013 

Or. en 

 

Emenda  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollu aċċess illimitat għaċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 

tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(a) jirċievi informazzjoni miċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni bl-

awtorizzazzjoni tal-Koordinatur 

Nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat; 

Or. en 

 

Emenda  484 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollu aċċess illimitat għaċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 

tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(a) jirċievi informazzjoni miċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 

tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

Or. en 
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Emenda  485 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollu aċċess illimitat għaċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 

tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(a) ikollu aċċess għaċ-ċentru nazzjonali 

ta’ koordinazzjoni u l-istampa tas-

sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

Or. en 

 

Emenda  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikollu aċċess illimitat għaċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-istampa 
tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

(a) ikollu aċċess għall-istampa tas-

sitwazzjoni nazzjonali stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013; 

Or. en 

 

Emenda  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikollu aċċess għal sistemi 

nazzjonali u Ewropej ta’ informazzjoni 

disponibbli fiċ-ċentru nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni, bil-kundizzjoni li hu/hi 

j/tkun konformi mar-regoli ta’ sigurtà u 

imħassar 
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protezzjoni tad-dejta nazzjonali u tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  488 

Carlos Coelho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikollu aċċess għal sistemi 

nazzjonali u Ewropej ta’ informazzjoni 

disponibbli fiċ-ċentru nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni, bil-kundizzjoni li hu/hi 

j/tkun konformi mar-regoli ta’ sigurtà u 

protezzjoni tad-dejta nazzjonali u tal-UE; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  489 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikollu aċċess għal sistemi 

nazzjonali u Ewropej ta’ informazzjoni 

disponibbli fiċ-ċentru nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni, bil-kundizzjoni li hu/hi 

j/tkun konformi mar-regoli ta’ sigurtà u 

protezzjoni tad-dejta nazzjonali u tal-UE; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  490 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikollu aċċess għal sistemi 

nazzjonali u Ewropej ta’ informazzjoni 

disponibbli fiċ-ċentru nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni, bil-kundizzjoni li hu/hi 

j/tkun konformi mar-regoli ta’ sigurtà u 

protezzjoni tad-dejta nazzjonali u tal-UE; 

(b) ikollu aċċess, fejn meħtieġ għal 

sistemi Ewropej ta’ informazzjoni 

disponibbli fiċ-ċentru nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni, bil-kundizzjoni li hu/hi 

j/tkun konformi mar-regoli ta’ sigurtà u 

protezzjoni tad-dejta nazzjonali u tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  491 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) iżomm kuntatti regolari mal-

awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li 

jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

filwaqt li jżomm informat lill-kap taċ-

ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni. 

(c) iżomm kuntatti regolari mal-

awtoritajiet nazzjonali li huma 

responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, 

inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li 

jwettqu kompiti ta’ kontroll tal-fruntieri, 

filwaqt li jżomm informat punt ta' kuntatt 

maħtur mill-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-uffiċjal ta' kollegament għandu jkollu d-dritt li jirċievi l-informazzjoni aktar milli jkollu 

aċċess dirett għaċ-ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni u sistemi rilevanti. Hemm kwistjonijiet 

prattiċi għal dan u anki kwistjonijiet ta' kunfidenzjalità fejn iċ-ċentru nazzjonali tal-

koordinazzjoni jkun fih ukoll sistemi oħrajn. 

 

Emenda  492 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-rapport tal-uffiċjal ta’ 

kollegament għandu jifforma parti mill-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà msemmija fl-

Artikolu 12. 

5. Ir-rapport tal-uffiċjal ta’ 

kollegament għandu jifforma parti mill-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà msemmija fl-

Artikolu 12. Ir-rapport għandu jiġi 

trażmess lill-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en 

 

Emenda  493 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-rapport tal-uffiċjal ta’ 

kollegament għandu jifforma parti mill-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà msemmija fl-

Artikolu 12. 

5. Ir-rapport finali tal-uffiċjal ta’ 

kollegament għandu jitqies meta tiġi 

abbozzata l-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

msemmija fl-Artikolu 12. Ir-rapport 

għandu jiġi kkomunikat lill-Istat Membru 

kkonċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jekk ir-rapport finali tal-uffiċjal ta' kollegament jintbagħat lill-Istat Membru, it-trasparenza 

tiġi assigurata u l-Istati Membru jkun konxju ukoll dwar il-kwistjonijiet identifikati biex jieħu 

immedjatament miżuri korrettivi. 

 

Emenda  494 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-
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Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri 

fuq bażi annwali. Fuq l-inizjattiva tagħha 

stess jew fuq tal-Parlament Ewropew, l-

Aġenzija tista' twettaq aġġornament ta' 

emerġenza fi kwalunkwe ħin. Din il-

valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-

informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija, kif ukoll 

kontribuzzjonijiet minn 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. 

Or. en 

 

Emenda  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

1. Iċ-Ċentru ta' Analiżi tar-Riskju u 

Valutazzjoni tal-Vulnerabbiltà għandu 

jivvaluta t-tagħmir tekniku, is-sistemi, il-

kapaċitajiet, ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tal-Istati Membri għall-

kontroll tal-fruntieri. Din il-valutazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni 

pprovduta mill-Istat Membru u mill-

uffiċjal ta’ kollegament, fuq informazzjoni 

derivata mill-Eurosur, b’mod partikolari il-

livelli tal-impatt attribwiti lill-partijiet tal-

fruntieri esterni tal-art u l-baħar ta’ kull Stat 

Membru skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, u fuq ir-rapporti u l-

evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet 
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oħra tal-Aġenzija. konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi 

fil-fruntiera u attivitajiet oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' effiċjenza u biex jiġu evitati kompiti doppji, huwa aktar loġiku li fi ħdan l-

Aġenzija, ikun hemm "Ċentru" wieħed (kif propost mill-Kummissjoni) responsabbli għat-

twettiq tal-monitoraġġ u l-analiżi tar-riskju u anki l-valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà. 

 

Emenda  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha ssir 

f'kooperazzjoni mal-Istati Membri tal-UE 

u għandha tkun ibbażata fuq l-

informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u jekk possibbli l-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tal-Istati Membri meħtieġa 

għall-kontroll tal-fruntieri esterni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu japprova inidikaturi 

oġġettivi skont liema għandu jiddeċiedi 

dwar il-prijoritizzazzjoni tal-Istat Membru 

li għandu jiġi vvalutat. Din il-valutazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni 

pprovduta mill-Istat Membru u fejn xieraq 

mill-uffiċjal ta’ kollegament, fuq 

informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija dwar il-ġestjoni tal-

fruntieri. 

Or. en 

 

Emenda  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri, 

kif ukoll l-isfidi u t-theddid fil-ġestjoni 

effettiva tal-fruntieri li l-Istati Membru 

jħabbtu wiċċhom magħhom u l-kapaċità 

tagħhom li jwieġbu għal dawn. Din il-

valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-
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attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

1. Fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju 

ppreparata skont l-Artikolu 10(3), id-

Direttur Eżekuttiv għandu jipproponi lill-

Bord Maniġerjali sett ta' kriterji oġġettivi 

li abbażi tagħhom l-Aġenzija għandha 

twettaq valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà 

tal-Istati Membri kollha bi fruntieri 

esterni. 

 Qabel ma jipproponi dan is-sett ta' kriterji 

oġġettivi, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jikkonsulta mal-Uffiċjal tad-Drittijiet 

Fundamentali u jqis l-opinjonijiet tiegħu 

bl-għan li jiġi żgurat li l-kriterji li abbażi 

tagħhom tiġi vvalutata l-vulnerabbiltà 

jirriflettu l-ħtieġa li jiġi żgurat ir-rispett 
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tad-drittijiet fundamentali skont id-dritt 

tal-Unjoni fl-aspetti kollha tal-kontroll 

tal-fruntieri. 

 Din il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

għandha tfittex li tivvaluta l-infrastruttura 

disponibbli (inkluża l-kapaċità ta' 

akkoljenza), it-tagħmir tekniku, is-sistemi, 

il-kapaċitajiet, ir-riżorsi, u l-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tal-Istati Membri fil-kuntest 

tal-kontroll tal-fruntieri. Din il-

valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-

informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdi l-ebda rabta bejn l-analiżi tar-riskju mwettqa skont 

l-Artikolu 10 u l-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà mwettqa skont l-Artikolu 12. Il-valutazzjoni 

tal-vulnerabbiltà teħtieġ li tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi. Hija xi ħaġa naturali li dawn 

il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju fil-fruntieri esterni kif determinat mill-

Aġenzija. Dawn il-kriterji għandhom jiżguraw, inter alia, li fil-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

fi fruntiera ta' Stat Membru tingħata konsiderazzjoni għall-kapaċità tal-Istati Membri li 

jirrispettaw id-drittijiet fundamentali skont id-dritt tal-Unjoni meta jwettqu kontroll tal-

fruntieri. 

 

Emenda  500 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 
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ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

ir-riżorsi, it-tħejjija u l-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tal-Istati Membri għall-

kontroll tal-fruntieri. Din il-valutazzjoni 

għandha tuża kriterji oġġettivi definiti 

mill-Bord Maniġerjali u għandha tkun 

ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta 

mill-Istat Membru u mill-uffiċjal ta’ 

kollegament, fuq informazzjoni derivata 

mill-EUROSUR, b’mod partikolari il-

livelli tal-impatt attribwiti lill-partijiet tal-

fruntieri esterni tal-art u l-baħar ta’ kull Stat 

Membru skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, u fuq ir-rapporti u l-

evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet 

konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi 

fil-fruntiera u attivitajiet oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri, u 

r-rispett għad-drittijiet fundamentali fih. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 
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Emenda  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

1. Bħala miżura preventiva, l-

Aġenzija għandha tivvaluta t-tagħmir 

tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, ir-riżorsi 

u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-Istati 

Membri għall-kontroll tal-fruntieri. Din il-

valutazzjoni għandha tuża kriterji oġġettivi 

definiti mill-Bord Maniġerjali u tkun 

ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta 

mill-Istat Membru u mill-uffiċjal ta’ 

kollegament, fuq informazzjoni derivata 

mill-Eurosur, b’mod partikolari il-livelli 

tal-impatt attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri 

esterni tal-art u l-baħar ta’ kull Stat 

Membru skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, u fuq ir-rapporti u l-

evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet 

konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi 

fil-fruntiera u attivitajiet oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  503 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri. 

Din il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 

fuq l-informazzjoni pprovduta mill-Istat 

Membru u mill-uffiċjal ta’ kollegament, 

fuq informazzjoni derivata mill-Eurosur, 

1. L-Aġenzija għandha tivvaluta t-

tagħmir tekniku, is-sistemi, il-kapaċitajiet, 

ir-riżorsi u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tal-

Istati Membri għall-kontroll tal-fruntieri u 

r-rispett għad-drittijiet fundamentali 

tiegħu. Din il-valutazzjoni għandha tkun 

ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta 

mill-Istat Membru u mill-uffiċjal ta’ 
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b’mod partikolari il-livelli tal-impatt 

attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri esterni 

tal-art u l-baħar ta’ kull Stat Membru skont 

ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, u fuq 

ir-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u attivitajiet 

oħra tal-Aġenzija. 

kollegament, fuq informazzjoni derivata 

mill-Eurosur, b’mod partikolari il-livelli 

tal-impatt attribwiti lill-partijiet tal-fruntieri 

esterni tal-art u l-baħar ta’ kull Stat 

Membru skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, u fuq ir-rapporti u l-

evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet 

konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi 

fil-fruntiera u attivitajiet oħra tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  504 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

għandha tkun ibbażata fuq kriterji 

oġġettivi. Il-Bord Maniġerjali għandu 

jiddeċiedi fuq il-kriterji. 

Or. en 

 

Emenda  505 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Il-valutazzjoni tar-rispett għad-

drittijiet fundamentali għandha tinkludi l-

preżenza u l-effettività tal-istrumenti fis-

seħħ biex tiżgura l-protezzjoni u s-

salvataġġ tal-ħajjiet tar-refuġjati u l-

migranti, l-aċċess għall-informazzjoni u l-

assistenza legali ta' kwalità, ir-referenza 

għal proċeduri rilevanti u l-aċċess għal 

rimedji effettivi, għall-persuni li jaslu fuq 

il-fruntiera. Il-metodoloġija għal dan l-
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aspett tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà 

għandha tiġi stabbilita f'konsultazzjoni 

mal-Uffiċjal tad-Drittijiet Fundamentali u 

l-Forum Konsultattiv, kif ukoll ma' 

aġenziji rilevanti oħra fl-UE, bħall-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam 

tal-Asil u l-Aġenżija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu 

informazzjoni rigward it-tagħmir tekniku, 

il-persunal u r-riżorsi finanzjarji 

disponibbli fil-livell nazzjonali biex 

iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u għandhom 

jissottomettu l-pjanijiet ta’ kontinġenza 

tagħhom. 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu l-

informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni 

tal-vulnerabbiltà, b'mod partikolari 
rigward l-istat tal-funzjonament tal-

proċeduri kollha fil-fruntiera, it-tagħmir 

tekniku, il-persunal u r-riżorsi finanzjarji 

disponibbli fil-livell nazzjonali biex 

iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u għandhom 

jissottomettu l-pjanijiet ta’ kontinġenza 

tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  507 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-

riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u sa 

fejn huwa possibbli r-riżorsi finanzjarji 
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nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri u għandhom jissottomettu l-

pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom. 

disponibbli fil-livell nazzjonali biex 

iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u jipprovdu 

informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tagħhom dwar il-ġestjoni tal-

fruntieri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal dawk l-Istati Membri fejn il-kontroll tal-fruntieri huwa wieħed mill-funzjonijiet differenti 

mwettqa minn entità waħda, ikun diffiċli li jiġi indikat l-ammont ta' riżorsi finanzjarji 

disponibbli għall-kontroll tal-fruntieri. 

 

Emenda  508 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu 

informazzjoni rigward it-tagħmir tekniku, 

il-persunal u r-riżorsi finanzjarji 

disponibbli fil-livell nazzjonali biex 

iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u għandhom 

jissottomettu l-pjanijiet ta’ kontinġenza 

tagħhom. 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu l-

informazzjoni meħtieġa għall-valutazzjoni 

tal-vulnerabbiltà, b'mod partikolari 
rigward l-istat tal-funzjonament tal-

proċeduri kollha fil-fruntiera skont il-

Kapitolu II tad-Direttiva 2013/32/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, it-

tagħmir tekniku, il-persunal u r-riżorsi 

finanzjarji disponibbli fil-livell nazzjonali 

biex iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u 

għandhom jissottomettu l-pjanijiet ta’ 

kontinġenza tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-

riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri u għandhom jissottomettu l-

pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom. 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward l-infrastruttura, it-tagħmir 

tekniku, il-persunal u r-riżorsi finanzjarji 

disponibbli fil-livell nazzjonali biex 

iwettqu l-kontroll tal-fruntieri u għandhom 

jissottomettu l-pjanijiet ta’ kontinġenza 

tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-

riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri u għandhom jissottomettu l-

pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom. 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-

riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri esterni. 

Or. en 

 

Emenda  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-

2. L-Istati Membri għandhom, fuq 

talba taċ-Ċentru, jipprovdu informazzjoni 

rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u r-
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riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri u għandhom jissottomettu l-

pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom. 

riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell 

nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-

fruntieri u għandhom jissottomettu l-

pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità tal-Istati Membri u kemm huma 

mħejjija biex jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, 

inkluż it-theddid u l-pressjonijiet tal-

preżent u tal-futur fil-fruntieri esterni, biex 

tidentifika, speċjalment għal dawk l-Istati 

Membri li jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi 

u sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità tal-Istati Membri u kemm huma 

mħejjija biex jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, 

inkluż it-theddid u l-pressjonijiet tal-

preżent u tal-futur fil-fruntieri esterni, biex 

tidentifika, speċjalment għal dawk l-Istati 

Membri li jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi 

u sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq l-ordni 

pubbliku u s-sigurtà interna fl-UE, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5), filwaqt 

li jitqiesu l-bżonnijiet nazzjonali tagħhom. 

Din il-valutazzjoni hija mingħajr 

preġudizzju għall-mekkaniżmu ta’ 

evalwazzjoni ta’ Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità tal-Istati Membri u kemm huma 

mħejjija biex jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, 

inkluż it-theddid u l-pressjonijiet tal-

preżent u tal-futur fil-fruntieri esterni, biex 

tidentifika, speċjalment għal dawk l-Istati 

Membri li jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi 

u sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità tal-Istati Membri u kemm huma 

mħejjija biex jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, 

inklużi sfidi tal-preżent u tal-futur; il-

kapaċità tagħhom li jimmaniġġjaw b'mod 

uman u b'rispett sħiħ għad-drittijiet 

fundamentali l-wasla ta' numri kbar ta' 

persuni li ħafna minnhom jistgħu jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali; id-

disponibbiltà ta' persunal ikkwalifikat u 

mħarreġ b'mod adegwat; l-eżistenza ta' 

mekkaniżmi ta' kooperazzjoni ma' 

aġenziji tal-Unjoni rilevanti, 

organizzazzjonijiet internazzjonali u s-

soċjetà ċivili; u biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Il-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà għandha 

tkun mingħajr preġudizzju għall-

mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà għandha wkoll teżamina l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jimmaniġġjaw b'mod uman numru kbir ta' persuni li jeħtieġu, jew li jixtiequ japplikaw għal, 

protezzjoni internazzjonali, l-eżistenza ta' persunal imħarreġ u l-eżistenza, jew le, ta' 

mekkaniżmi ta' kooperazzjoni ma' korpi oħrajn li jistgħu jkunu attivi fil-fruntieri esterni. 

 

Emenda  514 

Filiz Hyusmenova 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5).  Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen u s-

sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea, u 

biex tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

b'mod preventiv il-kapaċità u r-rieda tal-

Istati Membri biex jaffaċċjaw l-isfidi, 

inkluż it-theddid u l-pressjonijiet tal-

preżent u tal-futur fil-fruntieri esterni, biex 

tidentifika, speċjalment għal dawk l-Istati 

Membri li jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi 

u sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 
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tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Fil-każ 

ta' konsegwenzi immedjati possibbli fil-

fruntieri esterni u konsegwenzi 

sussegwenti fuq il-funzjonament taż-żona 

Schengen, din il-valutazzjoni għandha tqis 

u hija mingħajr preġudizzju għall-

mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li ċ-Ċentru jivvaluta l-

kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex jidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

jivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni għandha wkoll l-għan li 

tevalwa l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jirrispettaw id-drittijiet fundamentali 

f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 
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Emenda  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 

3. L-għan tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta 

l-kapaċità u r-rieda tal-Istati Membri biex 

jaffaċċjaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-

theddid u l-pressjonijiet tal-preżent u tal-

futur fil-fruntieri esterni, biex tidentifika, 

speċjalment għal dawk l-Istati Membri li 
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jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

jaffaċċjaw pressjonijiet speċifiċi u 

sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati 

possibbli fil-fruntieri esterni, inkluż dwar 

il-funzjonament xieraq tat-trasport 

transfruntier, il-loġistika u l-

konnessjonijiet infrastrutturali, u l-

konsegwenzi sussegwenti fuq il-

funzjonament taż-żona Schengen, u biex 

tivvaluta l-kapaċità tagħhom li 

jikkontribwixxu għall-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5). Din il-

valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 

kummenti bil-miktub lill-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà jekk huma jqisu li 

għandhom jagħmlu hekk; dawn il-

kummenti bil-miktub għandhom jiġu 

mehmuża mal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 
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lill-Bord ta’ Superviżjoni, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

lill-Istati Membri kkonċernati li jistgħu 

jikkummentaw dwar dawn ir-riżultati. Id-

Direttur Eżekuttiv għandu għalhekk 

jirrakkomanda l-miżuri li għandhom 

jittieħdu mill-Istati Membri abbażi tar-

riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, 

filwaqt li tiġi kkunsidrata l-analiżi tar-

riskju tal-Aġenzija u r-riżultati tal-

mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen.   

Or. fr 

 

Emenda  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord ta’ Superviżjoni, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord Konsultattiv u lill-Bord 

Maniġerjali, li għandhom jagħtu parir lid-

Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju taċ-Ċentru u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal- 4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-
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vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord ta’ Superviżjoni, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord Maniġerjali, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord ta’ Superviżjoni, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord Konsultattiv, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu sottomessi 

lill-Bord ta’ Superviżjoni, li għandu jagħti 

parir lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri 

4. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, flimkien mal-kummenti bil-

miktub tal-Istati Membri jekk ikun hemm, 
għandhom jiġu sottomessi lill-Bord ta’ 
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li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Superviżjoni, li għandu jagħti parir lid-

Direttur Eżekuttiv dwar il-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-Istati Membri 

abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u r-riżultati 

tal-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ 

Schengen. 

Or. en 

 

Emenda  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti 

finanzjarji tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-

Direttur Eżekuttiv għandha torbot lill-

Istat Membru u għandha tistabbilixxi t-

terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  526 

Carlos Coelho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti 

imħassar 
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finanzjarji tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-

Direttur Eżekuttiv għandha torbot lill-

Istat Membru u għandha tistabbilixxi t-

terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

Or. en 

 

Emenda  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat 

Membru u għandha tistabbilixxi t-

terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, 

f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kap tal-

awtoritá nazzjonali kkonċernata, 

jipproponi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż billi jintużaw riżorsi taħt 

l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni u jiġi 

stabbilit it-terminu sa meta għandhom 

jittieħdu l-miżuri. 

Or. en 

 

Emenda  528 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti 

finanzjarji tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-

Direttur Eżekuttiv għandha torbot lill-

Istat Membru u għandha tistabbilixxi t-

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

f'konsultazzjoni mal-Istat Membru 

kkonċernat, jagħmel rakkomandazzjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa li għandhom 

jittieħdu mill-Istat Membru konċernat, 

inkluż it-terminu li fih miżuri bħal dawn 

għandhom jiġu implimentati. Id-Direttur 

Eżekuttiv għandu jistieden lill-Istati 
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terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

Membri kkonċernati biex jieħdu l-miżuri 

meħtieġa. 

Or. en 

 

Emenda  529 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat 

Membru u għandha tistabbilixxi t-

terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta rakkomandazzjoni li tistabbilixxi l-

miżuri korrettivi meħtieġa li għandhom 

jittieħdu mill-Istat Membru konċernat, 

inkluż billi jintużaw riżorsi taħt l-

istrumenti finanzjarji tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat 

Membru u għandha tistabbilixxi t-

terminu sa meta għandhom jittieħdu l-

miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta rakkomandazzjoni li tistabbilixxi l-

miżuri korrettivi meħtieġa li għandhom 

jittieħdu mill-Istat Membru konċernat, 

inkluż billi jintużaw riżorsi taħt l-

istrumenti finanzjarji tal-Unjoni. Il-

proċedura għandha tinkludi valutazzjoni 

tal-impatti ta' miżuri bħal dawn fuq id-

drittijiet fundamentali, u tiżgura l-

konformità mal-obbligi legali 

internazzjonali. 
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Or. en 

 

Emenda  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat Membru 

u għandha tistabbilixxi t-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu l-miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, 

abbażi tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, 

il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' 

Schengen, b'mod partikolari kwalunkwe 

rakkomandazzjoni adottata, u l-analiżi 

tar-riskju tal-Aġenzija, jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż billi jintużaw riżorsi taħt 

l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni. Id-

deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv għandha 

torbot lill-Istat Membru u għandha 

tistabbilixxi t-terminu sa meta għandhom 

jittieħdu l-miżuri. 

Or. en 

 

Emenda  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat 

Membru u għandha tistabbilixxi t-terminu 

sa meta għandhom jittieħdu l-miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta, abbażi tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà u filwaqt li jqis l-analiżi tar-

riskju tal-Aġenzija,rakkomandazzjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż billi jintużaw riżorsi taħt 

l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni. Ir-

rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv 

għandha tistabbilixxi t-terminu sa meta 
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għandhom jittieħdu l-miżuri. 

Or. fr 

 

Emenda  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat Membru 

u għandha tistabbilixxi t-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu l-miżuri. 

5. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Bord 

Konsultattiv u l-Bord Maniġerjali, għandu 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-miżuri 

korrettivi meħtieġa li għandhom jittieħdu 

mill-Istat Membru konċernat, inkluż billi 

jintużaw riżorsi taħt l-istrumenti finanzjarji 

tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv għandha torbot lill-Istat Membru 

u għandha tistabbilixxi t-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu l-miżuri. 

 Id-Direttur Eżekuttiv jinnotifika lill-

Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew. 

 Jekk l-Istat Membru ma jiħux il-miżuri 

sat-terminu previst fl-imsemmija 

deċiżjoni, tista' tittieħed azzjoni ulterjuri 

mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

imħassar 



 

PE582.070v01-00 96/146 AM\1092760MT.doc 

MT 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali 

u jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk 

l-Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali 

u jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk 

l-Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-"pass" supplimentari (li jeħtieġ pass ieħor fejn il-Bord Maniġerjali jieħu deċiżjoni 

dwar il-miżuri korrettivi) sempliċement jikkomplika u jtawwal bla bżonn il-proċedura. 

 



 

AM\1092760MT.doc 97/146 PE582.070v01-00 

 MT 

Emenda  536 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni biex tirrakkomanda li 

teskludi l-Istat Membru miż-żona 

Schengen għal żmien limitat skont l-

Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Id-

deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali għandha 
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terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

torbot lill-Istat Membru. Jekk l-Istat 

Membru ma jiħux il-miżuri sat-terminu 

previst fl-imsemmija deċiżjoni, tista’ 

tittieħed azzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni 

skont l-Artikolu 18. 

Or. fr 

 

Emenda  538 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. L-Istat 

Membru għandu jiġi mistieden biex 

jipparteċipa u joffri l-pożizzjoni tiegħu fl-

istadji kollha tal-proċedura. 

Or. en 

 

Emenda  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il- 6. Meta Stat Membru ma jqisx ir-
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miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali 

u jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk 

l-Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

rakkomandazzjonijiet, id-Direttur 

Eżekuttiv jirrakkomanda lill-Istat Membru 

konċernat biex jibda u jwettaq 

operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntieri. 

Or. en 

 

Emenda  540 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta 

rakkomandazzjonijiet li jistabbilixxu l-

miżuri korrettivi meħtieġa li għandhom 

jittieħdu mill-Istat Membru konċernat, 

inkluż it-terminu sa meta għandhom 

jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-Istat 

Membru ma jiħux il-miżuri sat-terminu 

previst fir-rakkomandazzjonijiet, tista’ 

tittieħed azzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni 

skont l-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

tista’ tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 18. 

6. Meta Stat Membru ma jadottax il-

miżuri korrettivi meħtieġa sat-terminu 

stabbilit, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirreferi l-kwistjoni lill-Bord Maniġerjali u 

jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jadotta deċiżjoni li 

tistabbilixxi l-miżuri korrettivi meħtieġa li 

għandhom jittieħdu mill-Istat Membru 

konċernat, inkluż it-terminu sa meta 

għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Jekk l-

Istat Membru ma jiħux il-miżuri sat-

terminu previst fl-imsemmija deċiżjoni, 

għandha tittieħed azzjoni ulterjuri mill-

Kunsill skont l-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  542 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu trażmessi 

lill-Kunsill Ewropew u lill-Parlament 

Ewropew. Jekk riżultat wieħed jew aktar 

ikunu ta' theddida għas-sigurtà interna 

ta' Stat Membru wieħed jew aktar, ir-

riżultati għandhom jintbagħtu b'mod 

strettament kunfidenzjali. 

Or. en 

 

Emenda  543 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Il-kriterji u r-riżultati tal-

valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà 

għandhom jiġu trażmessi lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  544 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-

vulnerabbiltà għandhom jiġu trażmessi 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Soġġett għal talba minn Stat Membru 

minħabba s-sensittività tal-informazzjoni 

inkluża, dokumenti bħal dawn jistgħu 

jkunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-

Anness VII tar-Regoli tal-Proċedura tal-

Parlament Ewropew abbażi tal-Artikolu 4 

tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 2 – taqsima 3 – titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ġestjoni tal-Fruntieri Esterni Il-Ġestjoni tal-Fruntieri Esterni tal-UE 

Or. en 

 

Emenda  546 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha 

twettaq ukoll miżuri kif imsemmi fl-

Artikolu 18. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni u tal-protezzjoni u s-

salvataġġ tal-ħajjiet tal-migranti u r-

refuġjati. L-Aġenzija għandha twettaq 

ukoll miżuri kif imsemmi fl-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha 

twettaq ukoll miżuri kif imsemmi fl-

Artikolu 18. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni. 

Or. en 
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Emenda  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-

kontroll tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija 

għandha twettaq ukoll miżuri kif imsemmi 

fl-Artikolu 18. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-kontroll tal-fruntieri esterni tagħhom 

tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha 

twettaq ukoll miżuri kif imsemmi fl-

Artikolu 18. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-

assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni 

tal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll 

tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha 

wkoll, bil-kunsens tal-Istat Membru 

kkonċernat, twettaq miżuri kif imsemmi 

fl-Artikolu 18. 

Or. en 

 

Emenda  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-impenn operazzjonali tal-

Aġenzija għandu jeħtieġ valutazzjoni 
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minn qabel, abbażi ta' firxa wiesgħa ta' 

sorsi, biex jiġi identifikat jekk hemmx 

riskju ta' ksur tad-drittijiet fundamentali 

jew nuqqasijiet fil-liġijiet u l-proċeduri 

ċivili u kriminali rilevanti li jagħmlu l-

kooperazzjoni inkompatibbli mal-obbligi 

legali, b'mod partikolari biex tiġi żgurata 

l-protezzjoni mir-refoulement u d-dritt 

għal rimedju effettiv. 

Or. en 

 

Emenda  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha torganizza l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

għall-Istat Membru ospitanti u tista’ tieħu 

waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin: 

2. L-Aġenzija għandha torganizza l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

għall-Istat Membru ospitanti u tista’, skont 

id-dritt tal-Unjoni u internazzjonali 

rilevanti, inkluż il-prinċipju tan-non-

refoulement, tieħu waħda jew iktar mill-

miżuri li ġejjin: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jkun ċar li l-azzjonijiet kollha meħuda mill-Aġenżija fil-fruntieri esterni 

għandhom ikunu konformi mad-dritt tal-Unjoni u internazzjonali rilevanti, inkluż il-prinċipju 

ta' non-refoulement. 

 

Emenda  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha torganizza l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

għall-Istat Membru ospitanti u tista’ tieħu 

waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin: 

2. L-Aġenzija, bi qbil mal-Istat 

Membru rikjedenti u wara analiżi tar-

riskju bir-reqqa, għandha torganizza l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

għall-Istat Membru ospitanti li tista’ 

tinkludi waħda jew iktar mill-miżuri li 

ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien; 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar; 

Or. en 

 

Emenda  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien; 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien u dawk li 

jgħinu biex jiżguraw u jippermettu 

traspost, loġistika u konnessjonijiet 

infrastruttuali tajbin fil-fruntieri esterni; 
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Or. en 

 

Emenda  555 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien; 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien li jaqsmu 

fruntiera fuq l-art komuni ma' Stat 

Membru wieħed jew aktar u li jkunu 

rratifikaw u implimentaw b'mod sħiħ il-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u l-Konvenzjoni tal-1951 

dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll 

tal-1967 tagħha; 

Or. en 

 

Emenda  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien; 

(c) tikkoordina l-attivitajiet għal Stat 

Membru wieħed jew iktar u pajjiżi terzi fil-

fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet 

konġunti ma’ pajjiżi terzi ġirien li jkunu 

rratifikaw u implimentaw b'mod sħiħ il-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u l-Konvenzjoni tal-1951 

dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll 

tal-1967 tagħha; 

Or. en 
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Emenda  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta fil-qafas 

tat-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestoni tal-

migrazzjoni f’hotspots; 

(d) tiskjera t-Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta fil-qafas 

tat-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestoni tal-

migrazzjoni f’hotspots biex iwettqu 

operazzjonijiet ta' ritorn; 

Or. en 

 

Emenda  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) tiskjera u tikkoordina 

operazzjonijiet konġunti ta' tiftix u 

salvataġġ għal persuni f'diffikultà fuq il-

baħar; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Wara l-avvenimenti reċenti fil-Mediterran u t-telf drammatiku tal-ħajjiet, huwa ċar li l-

FRONTEX/EBCG il-ġdida għandha tiffoka wkoll fuq it-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar. Dan 

għandu jkun speċifikat b'mod ċar f'paragrafi u premessi speċifiċi. 

 

Emenda  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-attivitajiet stabbiliti fil-

paragrafu 2 b’għotijiet mill-baġit tagħha 

skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

Aġenzija. 

3. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-attivitajiet stabbiliti fil-

paragrafu 2 mill-baġit tagħha skont ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-

Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  560 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-attivitajiet stabbiliti fil-

paragrafu 2 b’għotijiet mill-baġit tagħha 

skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

Aġenzija. 

3. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-attivitajiet stabbiliti fil-

paragrafu 2 b’għotijiet mill-baġit tagħha 

skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

Aġenzija. F'każ li jkun hemm bżonn 

finanzjarju akbar minħabba sitwazzjoni 

ta' pressjoni migratorja fil-fruntieri 

esterni, l-Aġenzija għandha tinforma lill-

Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Parlament 

fil-ħin. 

Or. en 

 

Emenda  561 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-impenn operazzjonali tal-

Aġenzija għandu jeħtieġ valutazzjoni 

minn qabel, abbażi ta' firxa wiesgħa ta' 
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sorsi, biex jiġi identifikat jekk hemmx 

riskju ta' ksur tad-drittijiet fundamentali 

jew nuqqasijiet fil-liġijiet u l-proċeduri 

ċivili u kriminali rilevanti li jagħmlu l-

kooperazzjoni inkompatibbli mal-obbligi 

legali, b'mod partikolari biex tiġi żgurata 

l-protezzjoni mir-refoulement u d-dritt 

għal rimedju effettiv. 

Or. en 

 

Emenda  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Bidu ta' operazzjonijiet konġunti u 

interventi rapidi fil-fruntieri esterni 

Bidu ta' operazzjonijiet konġunti fil-

fruntieri esterni 

Or. en 

 

Emenda  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw l-isfidi li jkunu 

ġejjin, inkluż it-theddid tal-preżent jew tal-

futur fil-fruntieri esterni li jirriżulta mill-

immigrazzjoni irregolari jew il-kriminalità 

transfruntiera, jew biex tipprovdi iktar 

assistenza teknika u operazzjonali meta 

dawn jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-

rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw l-isfidi li jkunu 

ġejjin, inkluż it-theddid tal-preżent jew tal-

futur fil-fruntieri esterni li jirriżulta mill-

migrazzjoni irregolari jew il-kriminalità 

transfruntiera, jew biex tipprovdi iktar 

assistenza teknika u operazzjonali meta 

dawn jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-

rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. 

Or. en 
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Emenda  564 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw l-isfidi li jkunu 

ġejjin, inkluż it-theddid tal-preżent jew tal-

futur fil-fruntieri esterni li jirriżulta mill-

immigrazzjoni irregolari jew il-kriminalità 

transfruntiera, jew biex tipprovdi iktar 

assistenza teknika u operazzjonali meta 

dawn jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-

rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw l-isfidi li jkunu 

ġejjin, inkluż it-theddid tal-preżent jew tal-

futur fil-fruntieri esterni jew biex tipprovdi 

iktar assistenza teknika u operazzjonali 

meta dawn jimplimentaw l-obbligi 

tagħhom fir-rigward tal-kontroll tal-

fruntieri esterni. 

Or. en 

 

Emenda  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw l-isfidi li jkunu 

ġejjin, inkluż it-theddid tal-preżent jew tal-

futur fil-fruntieri esterni li jirriżulta mill-

immigrazzjoni irregolari jew il-kriminalità 
transfruntiera, jew biex tipprovdi iktar 

assistenza teknika u operazzjonali meta 

dawn jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-

rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. 

1. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-

Aġenzija biex tniedi operazzjonijiet 

konġunti biex jaffaċċjaw il-problemi li 

jkunu ġejjin, inkluż it-theddid tal-

migrazzjoni irregolari, reali jew preżunt 
fil-fruntieri esterni u l-kriminalità 

transfruntiera, jew biex tipprovdi iktar 

assistenza teknika u operazzjonali meta 

dawn jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-

rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. 

Or. it 

Emenda  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fuq talba ta’ Stat Membru li jkun 

qiegħed jaffaċċja sitwazzjoni ta’ pressjoni 

speċifika u sproporzjonata, speċjalment il-

wasla f’punti tal-fruntieri esterni ta’ 

numri kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

jippruvaw jidħlu fit-territorju ta’ dak l-

Istat Membru illegalment, l-Aġenzija tista’ 

tiskjera intervent rapidu fil-fruntiera għal 

perjodu limitat ta’ żmien fit-territorju ta’ 

dak l-Istat Membru ospitanti. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 16 tar-regolament propost qed jittratta l-interventi rapidi. Din id-dispożizzjoni hija 

miżjuda ma' dak l-artikolu. 

 

Emenda  567 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fuq talba ta’ Stat Membru li jkun 

qiegħed jaffaċċja sitwazzjoni ta’ pressjoni 

speċifika u sproporzjonata, speċjalment il-

wasla f’punti tal-fruntieri esterni ta’ numri 

kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

jippruvaw jidħlu fit-territorju ta’ dak l-Istat 

Membru illegalment, l-Aġenzija tista’ 

tiskjera intervent rapidu fil-fruntiera għal 

perjodu limitat ta’ żmien fit-territorju ta’ 

dak l-Istat Membru ospitanti. 

2. Fuq talba ta’ Stat Membru li jkun 

qiegħed jaffaċċja sitwazzjoni ta’ pressjoni 

speċifika u sproporzjonata, speċjalment il-

wasla f’punti tal-fruntieri esterni ta’ numri 

kbar ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

jippruvaw jidħlu fit-territorju ta’ dak l-Istat 

Membru b'mod irregolari jew li qed 

jirriskjaw ħajjithom fuq il-baħar, l-

Aġenzija tista’ tiskjera intervent rapidu fil-

fruntiera għal perjodu limitat ta’ żmien fit-

territorju ta’ dak l-Istat Membru ospitanti. 

Or. en 
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Emenda  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jevalwa, japprova u jikkoordina proposti 

għal operazzjonijiet konġunti li jsiru minn 

Stati Membri. Operazzjonijiet konġunti u 

interventi rapidi fil-fruntiera għandhom 

ikunu preċeduti minn analiżi tar-riskju bir-

reqqa, affidabbli u aġġornata, biex b’hekk 

tippermetti lill-Aġenzija tistabbilixxi ordni 

ta’ prijorità għall-operazzjonijiet konġunti 

proposti u interventi rapidi fil-fruntiera, 

filwaqt li jiġi kkunsidrat il-livell tal-impatt 

għall-partijiet tal-fruntiera esterna skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013 u d-

disponibbiltà tar-riżorsi. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jevalwa, japprova u jikkoordina proposti 

għal operazzjonijiet konġunti u interventi 

rapidi fil-fruntieri li jsiru minn Stati 

Membri. Id-Direttur Eżekuttiv għandu fl-

istess ħin jinnotifika lill-Istati Membri 

kkonċernati u lill-Bord Maniġerjali bil-

miktub dwar id-deċiżjoni. Operazzjonijiet 

konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera 

għandhom ikunu preċeduti minn analiżi 

tar-riskju bir-reqqa, affidabbli u aġġornata, 

biex b’hekk tippermetti lill-Aġenzija 

tistabbilixxi ordni ta’ prijorità għall-

operazzjonijiet konġunti proposti u 

interventi rapidi fil-fruntiera, filwaqt li jiġi 

kkunsidrat il-livell tal-impatt għall-partijiet 

tal-fruntiera esterna skont ir-Regolament 

(UE) Nru 1052/2013 u d-disponibbiltà tar-

riżorsi. 

Or. fr 

 

Emenda  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jevalwa, japprova u jikkoordina proposti 

għal operazzjonijiet konġunti li jsiru minn 

Stati Membri. Operazzjonijiet konġunti u 

interventi rapidi fil-fruntiera għandhom 

ikunu preċeduti minn analiżi tar-riskju bir-

reqqa, affidabbli u aġġornata, biex b’hekk 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jevalwa, japprova u jikkoordina proposti 

għal operazzjonijiet konġunti li jsiru minn 

Stati Membri. Operazzjonijiet konġunti 

għandhom ikunu preċeduti minn analiżi 

tar-riskju bir-reqqa, affidabbli u aġġornata, 

biex b'hekk tippermetti lill-Aġenzija 
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tippermetti lill-Aġenzija tistabbilixxi ordni 

ta’ prijorità għall-operazzjonijiet konġunti 

proposti u interventi rapidi fil-fruntiera, 

filwaqt li jiġi kkunsidrat il-livell tal-impatt 

għall-partijiet tal-fruntiera esterna skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013 u d-

disponibbiltà tar-riżorsi. 

tistabbilixxi ordni ta' prijorità għall-

operazzjonijiet konġunti proposti, filwaqt li 

jiġi kkunsidrat il-livell tal-impatt għall-

partijiet tal-fruntiera esterna skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013 u d-

disponibbiltà tar-riżorsi. 

Or. en 

 

Emenda  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri jistgħu 

jikkontestaw kwalunkwe deċiżjoni tad-

Direttur Eżekuttiv dwar in-nuqqas ta' 

tnedija ta' operazzjoni konġunta jew ta' 

intervent rapidu fil-fruntieri bill 

jirriferuha lill-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 61(h) il-Bord Maniġerjali jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Viċi Direttur, bi qbil mad-Direttur Eżekuttiv. 

 

Emenda  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fuq 

parir tal-Bord ta’ Superviżjoni bbażat fuq 
ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, u b’kunsiderazzjoni tal-

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jirrakkomanda lill-Istat Membru 

kkonċernat, abbażi tar-riżultati tal-

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, u 
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analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u l-livell ta’ 

analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni Ewropea 

stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, jirrakkomanda lill-Istat 

Membru konċernat biex jibda u jwettaq 

operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntiera. L-Aġenzija għandha 

tqiegħed it-tagħmir tekniku tagħha għad-

dispożizzjoni tal-Istati Membri ospitanti 

jew parteċipanti. 

b’kunsiderazzjoni tal-analiżi tar-riskju tal-

Aġenzija u l-livell ta’ analiżi tal-istampa 

tas-sitwazzjoni Ewropea stabbiliti skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013, biex 

jibda u jwettaq operazzjonijiet konġunti 

jew interventi rapidi fil-fruntiera. L-

Aġenzija għandha tqiegħed it-tagħmir 

tekniku tagħha għad-dispożizzjoni tal-Istati 

Membri ospitanti jew parteċipanti. 

Or. fr 

 

Emenda  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fuq 

parir tal-Bord ta’ Superviżjoni bbażat fuq 

ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, u b’kunsiderazzjoni tal-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u l-livell ta’ 

analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni Ewropea 

stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, jirrakkomanda lill-Istat 

Membru konċernat biex jibda u jwettaq 

operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntiera. L-Aġenzija għandha 

tqiegħed it-tagħmir tekniku tagħha għad-

dispożizzjoni tal-Istati Membri ospitanti 

jew parteċipanti. 

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fuq 

parir tal-Bord Maniġerjali bbażat fuq ir-

riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, u 

b’kunsiderazzjoni tal-analiżi tar-riskju tal-

Aġenzija u l-livell ta’ analiżi tal-istampa 

tas-sitwazzjoni Ewropea stabbiliti skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013, 

jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 

biex jibda u jwettaq operazzjonijiet 

konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera. 

L-Aġenzija għandha tqiegħed it-tagħmir 

tekniku tagħha għad-dispożizzjoni tal-Istati 

Membri ospitanti jew parteċipanti. 

Or. en 

 

Emenda  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fuq 

parir tal-Bord ta’ Superviżjoni bbażat fuq 

ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà, u b’kunsiderazzjoni tal-

analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u l-livell ta’ 

analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni Ewropea 

stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 

1052/2013, jirrakkomanda lill-Istat 

Membru konċernat biex jibda u jwettaq 

operazzjonijiet konġunti jew interventi 

rapidi fil-fruntiera. L-Aġenzija għandha 

tqiegħed it-tagħmir tekniku tagħha għad-

dispożizzjoni tal-Istati Membri ospitanti 

jew parteċipanti. 

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fuq 

parir tal-Bord Konsultattiv ibbażat fuq ir-

riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, u 

b’kunsiderazzjoni tal-analiżi tar-riskju tal-

Aġenzija u l-livell ta’ analiżi tal-istampa 

tas-sitwazzjoni Ewropea stabbiliti skont ir-

Regolament (UE) Nru 1052/2013, 

jirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 

biex jibda u jwettaq operazzjonijiet 

konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera. 

L-Aġenzija għandha tqiegħed it-tagħmir 

tekniku tagħha għad-dispożizzjoni tal-Istati 

Membri ospitanti jew parteċipanti. 

Or. en 

 

Emenda  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu tal-migranti jew it-traffikar 

tal-bnedmin, operazzjonijiet ta’ kontroll ta’ 

traffikar tad-droga, u l-ġestjoni tal-

migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, ir-

reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

faċilitazzjoni ta' dħul klandestin kriminali 

ta' persuni, it-traffikar tal-bnedmin, u l-

ġestjoni tal-migrazzjoni skont l-

Artikolu 17(3). 

Or. en 

 

Emenda  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu tal-migranti jew it-traffikar 

tal-bnedmin, operazzjonijiet ta’ kontroll ta’ 

traffikar tad-droga, u l-ġestjoni tal-

migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, ir-

reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu tal-migranti jew it-traffikar 

tal-bnedmin, operazzjonijiet ta’ kontroll ta’ 

traffikar tad-droga u l-kriminalità 

organizzata, il-ġlieda kontra t-traffikar ta' 

dokumenti tal-ivvjaġġar foloz u l-ġestjoni 

tal-migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, 

ir-reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

Or. fr 

 

Emenda  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu tal-migranti jew it-traffikar 

tal-bnedmin, operazzjonijiet ta’ kontroll ta’ 

traffikar tad-droga, u l-ġestjoni tal-

migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, ir-

reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali 
jew it-traffikar tal-bnedmin, operazzjonijiet 

ta’ kontroll ta’ traffikar tad-droga, u l-

ġestjoni tal-migrazzjoni inkluża l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, id-

debriefing u r-ritorn f'kooperazzjoni mal-

Europol. 

Or. en 
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Emenda  577 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi s-salvataġġ ta’ persuni fil-periklu 

fuq il-baħar jew funzjonijiet oħra ta’ 

gwardja tal-kosta, il-ġlieda kontra l-

kuntrabandu tal-migranti jew it-traffikar 

tal-bnedmin, operazzjonijiet ta’ kontroll ta’ 

traffikar tad-droga, u l-ġestjoni tal-

migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, ir-

reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

5. L-għanijiet ta’ operazzjoni 

konġunta jew ta’ intervent rapidu fil-

fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn 

operazzjoni b’diversi għanijiet li tista’ 

tinvolvi l-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta 

u l-prevenzjoni tal-kriminalità 

transfruntiera, inkluż il-ġlieda kontra l-

faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali 
jew it-traffikar tal-bnedmin, u l-ġestjoni 

tal-migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, 

ir-reġistrazzjoni, id-debriefing u r-ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu "funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta" ikopri wkoll "is-salvataġġ ta' persuni 

f'diffikultà fuq il-baħar". It-Tiftix u s-Salvataġġ għandu jibqa' kkoordinat miċ-Ċentru ta' 

Koordinazzjoni tas-Salvataġġ rilevanti skont id-dritt Internazzjonali, għalkemm l-assi skjerati 

mill-Aġenzija għandhom ikunu obbligati li jassistu f'operazzjonijiet ta' SAR meta jkunu 

mitluba miċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tas-Salvataġġ kompetenti. 

 

Emenda  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet 

konġunti 

Pjan operazzjonali 

Or. en 
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Emenda  579 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet 

konġunti 

Pjan operazzjonali 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-pjanijiet operazzjonali ma għandhomx ikunu biss applikabbli għal 

operazzjoni konġunta imma anki għall-attivitajiet operazzjonali kollha mill-Aġenzija inklużi t-

Timijiet ta' Appoġġ ta' Ġestjoni tal-Migrazzjoni, l-operazzjonijiet ta' ritorn u l-interventi ta' 

ritorn. 

 

Emenda  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal 

pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet 

konġunti fil-fruntieri esterni. Id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, 

b’konsultazzjoni mal-Istati Membri 

parteċipanti, għandhom jaqblu dwar il-pjan 

operazzjonali li jispjega l-aspetti 

organizzazzjonali tal-operazzjoni 

konġunta. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal 

pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet 

konġunti fil-fruntieri esterni. Id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, 

b’konsultazzjoni mal-Istati Membri 

parteċipanti, għandhom jaqblu dwar il-pjan 

operazzjonali li jispjega l-aspetti 

organizzazzjonali tal-operazzjoni 

konġunta. Kopja tal-pjan operazzjonali 

għandha tintbagħat minnufih lill-Bord 

Maniġerjali. 

Or. fr 
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Emenda  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) konformità sħiħa mad-

dispożizzjonijiet kif stabbilit fl-Artikolu 2 

tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u fil-

Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u l-

protokolli tagħha u b'rispett sħiħ tad-dritt 

internazzjonali; 

Or. en 

 

Emenda  582 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) deskrizzjoni tal-kompiti u tal-

istruzzjonijiet speċjali għat-Timijiet 

Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-

Kosta, inkluż dwar il-konsultazzjoni 

permessa ta’ bażijiet ta’ dejta u l-armi tas-

servizz, il-munizzjon u tagħmir permessi 

fl-Istat Membru ospitanti; 

(d) deskrizzjoni tal-kompiti, tar-

responsabbiltajiet u tal-istruzzjonijiet 

speċjali għat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta u għall-uffiċjali 

involuti fl-attivitajiet tal-Aġenzija, inkluż 

dwar il-konsultazzjoni permessa ta’ bażijiet 

ta’ dejta u l-armi tas-servizz, il-munizzjon u 

tagħmir permessi fl-Istat Membru 

ospitanti; 

Or. en 

 

Emenda  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt da (ġdid) 



 

PE582.070v01-00 120/146 AM\1092760MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) deskrizzjoni tal-implikazzjonijiet 

tad-drittijiet fundamentali u r-riskji tal-

operazzjonijiet konġunti; 

Or. en 

 

Emenda  584 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni u s-sottomissjoni tad-dejta 

finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni finali; 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni, inkluża l-protezzjoni tad-

drittijiet fundamentali, u s-sottomissjoni 

tad-dejta finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni 

finali; 

Or. en 

 

Emenda  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni u s-sottomissjoni tad-dejta 

finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni finali; 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni, inkluża l-protezzjoni tad-

drittijiet fundamentali, u s-sottomissjoni 

tad-dejta finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni 

finali 

Or. en 
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Emenda  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni u s-sottomissjoni tad-dejta 

finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni finali; 

(i) skema ta’ rapportar u evalwazzjoni 

li jkollha punti ta’ riferiment għar-rapport 

ta’ evalwazzjoni, inkluża l-protezzjoni tad-

drittijiet fundamentali, u s-sottomissjoni 

tad-dejta finali tar-rapport ta’ evalwazzjoni 

finali; 

Or. en 

 

Emenda  587 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill;42 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt nazzjonali, 

internazzjonali u tal-Unjoni fir-rigward tal-

interċettazzjoni, is-salvataġġ fuq il-baħar u 

l-iżbark. F’dan ir-rigward il-pjan 

operazzjonali għandu jiġi stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill;42 

__________________ __________________ 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-
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Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-interċettazzjoni, għandha ssir referenza għad-dritt nazzjonali peress li fid-

Dritt Internazzjonali m'hemm l-ebda ġuriżdizzjoni għal interċettazzjoni f'dak li huwa 

kuntrabandu fl-ibħra internazzjonali. Il-Protokoll ta' Palermo dwar il-kuntrabandu jirreferi 

għad-dritt nazzjonali wkoll. L-Artikolu 7 tar-Regolament 656/2014 jinkludi wkoll referenza 

għad-dritt nazzjonali. 

 

Emenda  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill;42 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, 

sitwazzjonijiet ta' diffikultà marittima u l-

iżbark. F’dan ir-rigward il-pjan 

operazzjonali għandu jiġi stabbilit skont ir-

Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill;42 

__________________ __________________ 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 
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Or. en 

 

Emenda  589 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill;42 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill,42 kif ukoll f'konformità sħiħa 

mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar id-Dritt tal-Baħar; 

__________________ __________________ 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 

 

Emenda  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt j 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill;42 

(j) dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, 

informazzjoni speċifika dwar l-

applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-

leġiżlazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika 

fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi 

referenzi għad-dritt internazzjonali u tal-

Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-

salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F’dan ir-

rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 

656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill u dejjem fir-rigward u 

f'konformità mal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar, 

il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-

Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-

Baħar (SOLAS) u l-linji gwida maħruġa 

mill-Organizzazzjoni Marittima 

Internazzjonali u l-Aġenzija tan-NU għar-

Refuġjati (UNHCR) dwar it-trattament ta' 

persuni salvati fuq il-baħar 

(Riżoluzzjoni MSC.167(78) tal-

Organizzazzjoni Marittima 

Internazzjonali u "Rescue at Sea: A guide 

to principles and practice as applied to 

migrants and refugees" (Salvataġġ fuq il-

Baħar: Gwida għall-prinċipji u l-prattika 

kif applikat għall-migranti u r-

refuġjati);42 

__________________ __________________ 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

42 Ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 

Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar 

fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali 

fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 
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Emenda  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 - punt ka (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ka) Dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-

salvagwardji tad-drittijiet fundamentali, 

inklużi r-riskji ta' ksur u l-passi meħuda 

biex jiġi evitat ksur bħal dan u tiġi 

żgurata r-responsabbiltà għal u n-nuqqas 

ta' ripetizzjoni ta' ksur bħal dan, inkluż 

b'rabta mal-poteri u biex tiġi sospiża u 

mitmuma operazzjoni skont l-Artikolu 24. 

Or. en 

 

Emenda  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 - punt ka (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ka) Dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-

salvagwardji tad-drittijiet fundamentali; 

Or. en 

 

Emenda  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt l 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(l) proċeduri li jistabbilixxu l-

mekkaniżmu ta’ riferiment li bihom 

persuni li jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, vittmi tat-traffikar ta’ 

bnedmin, minorenni mhux akkumpanjati u 

(l) proċeduri li jistabbilixxu l-

mekkaniżmu ta’ riferiment li bihom vittmi 

tat-traffikar ta’ bnedmin, minorenni mhux 

akkumpanjati u persuni f’sitwazzjoni 

vulnerabbli jiġu ggwidati lejn l-awtoritajiet 



 

PE582.070v01-00 126/146 AM\1092760MT.doc 

MT 

persuni f’sitwazzjoni vulnerabbli jiġu 

ggwidati lejn l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti għal assistenza xierqa. 

nazzjonali kompetenti għal assistenza 

xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (la) proċeduri li jistabbilixxu 

mekkaniżmu ta' riferiment li bihom 

persuni li jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali jiġu ggwidati lejn l-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam 

tal-Asil (EASO) u/jew awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti għall-applikazzjoni 

tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil 

(ADP), inter alia l-kunċett tal-ewwel pajjiż 

tal-asil u l-pajjiż ta' oriġini bla periklu; 

Or. en 

 

Emenda  595 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) il-proċeduri li jistabbilixxu 

mekkaniżmu biex jirċievu u jittrażmettu 

lill-Aġenzija lmenti kontra gwardji tal-

fruntiera tal-Istat Membru ospitanti u l-

membri tat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta b’allegat ksur tad-

drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-

operazzjoni konġunta jew intervent rapidu 

fil-fruntiera. 

(m) il-proċeduri li jistabbilixxu 

mekkaniżmu biex jirċievu u jittrażmettu 

lill-Aġenzija lmenti kontra l-persuni 

kollha li jipparteċipaw f'operazzjoni 

konġunta, inkluż ma' pajjiżi terzi, 

f'intervent rapidu fil-fruntieri, timijiet ta' 

ġestjoni tal-migrazzjoni f'żoni hotspot, 

operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' 

ritorn, inklużi gwardji tal-fruntiera u 

persunal ieħor rilevanti tal-Istat Membru 
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ospitanti u l-membri tat-Timijiet Ewropej 

ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta b’allegat 

ksur tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest 

tal-operazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt m 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) il-proċeduri li jistabbilixxu 

mekkaniżmu biex jirċievu u jittrażmettu 

lill-Aġenzija lmenti kontra gwardji tal-

fruntiera tal-Istat Membru ospitanti u l-

membri tat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta b’allegat ksur tad-

drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-

operazzjoni konġunta jew intervent rapidu 

fil-fruntiera. 

(m) il-proċeduri li jistabbilixxu 

mekkaniżmu indipendenti biex jirċievu u 

jittrattaw ilment, li jinforma lill-Aġenzija 

u lill-Istati Membri kkonċernati, ilmenti 
kontra l-persuni kollha li jipparteċipaw 

f'operazzjoni konġunta, inkluż ma' pajjiżi 

terzi, f'intervent rapidu fil-fruntieri, 

timijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni f'żoni 

hotspot, operazzjoni ta' ritorn jew 

intervent ta' ritorn, inklużi gwardji tal-

fruntiera u persunal ieħor rilevanti tal-

Istat Membru ospitanti u l-membri tat-

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta b’allegat ksur tad-drittijiet 

fundamentali fil-kuntest tal-operazzjoni 

konġunta, intervent rapidu fil-fruntiera jew 

kwalunkwe attività oħra. 

Or. en 

 

Emenda  597 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ma (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ma) dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-

salvagwardji tad-drittijiet fundamentali; 
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Or. en 

 

Emenda  598 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt mb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (mb) dispożizzjonijiet dwar ir-riskji tal-

ksur tad-drittijiet fundamentali u passi 

meħuda biex jiġi evitat ksur bħal dan u 

tiġi żgurata r-responsabbiltà għal u n-

nuqqas ta' ripetizzjoni ta' ksur bħal dan, 

inkluż b'rabta mal-poteri u biex tiġi 

sospiża u mitmuma operazzjoni skont l-

Artikolu 24. 

Or. en 

 

Emenda  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Għal kwalunkwe emenda jew 

adattament għall-pjan operazzjonali 

għandu jkun hemm ftehim bejn id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, wara 

konsultazzjoni mal-Istati Membri 

parteċipanti. L-Aġenzija għandha 

tintbagħat minnufih kopja tal-pjan 

operazzjonali emendat jew adattat lill-Istati 

Membri parteċipanti. 

4. Għal kwalunkwe emenda jew 

adattament għall-pjan operazzjonali 

għandu jkun hemm ftehim bejn id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, wara 

konsultazzjoni mal-Istati Membri 

parteċipanti. L-Aġenzija għandha 

tintbagħat minnufih kopja tal-pjan 

operazzjonali emendat jew adattat  lill-

Istati Membri parteċipanti u lill-Bord 

Maniġerjali. 

Or. fr 
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Emenda  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Fuq talba ta' Stat Membru li jkun 

qiegħed jaffaċċja sitwazzjoni ta' pressjoni 

speċifika u sproporzjonata, pereżempju l-

wasla ta' numru kbir ta' ċittadini ta' 

pajjiżi terzi li qed jippruvaw jidħlu fit-

territorju ta' dak l-Istat Membru f'punti 

tal-fruntieri esterni, l-Aġenzija tista’ 

tiskjera intervent rapidu fil-fruntiera għal 

perjodu limitat ta' żmien fit-territorju ta' 

dak l-Istat Membru ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Talba minn Stat Membru biex 

jitnieda intervent rapidu fil-fruntiera 

għandha tinkludi deskrizzjoni tas-

sitwazzjoni, il-miri possibbli u l-ħtiġijiet 

previsti. Jekk ikun meħtieġ, id-Direttur 

Eżekuttiv jista’ jibgħat immedjatament 

esperti mill-Aġenzija biex jivvalutaw is-

sitwazzjoni fil-fruntieri esterni tal-Istat 

Membru konċernat. 

1. Talba minn Stat Membru biex 

jitnieda intervent rapidu fil-fruntiera 

għandha tinkludi deskrizzjoni tas-

sitwazzjoni, il-miri possibbli, il-ħtiġijiet 

previsti u ġustifikazzjoni sħiħa tal-

konformità tagħhom mad-dritt nazzjonali, 

Ewropew u internazzjonali fir-rigward 

tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-

obbligi rilevanti tal-Istat Membru u l-

Unjoni. Jekk ikun meħtieġ, id-Direttur 

Eżekuttiv jista’ jibgħat immedjatament 

esperti biex jivvalutaw is-sitwazzjoni fil-

fruntieri esterni tal-UE tal-Istat Membru 

konċernat. 

Or. en 
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Emenda  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Id-Direttur Eżekuttiv flimkien mal-

Istat Membru ospitanti għandu jfassal pjan 

operazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 

15(3) immedjatament u fi kwalunkwe każ 

sa mhux iktar tard minn tliet ijiem ta’ 

xogħol mid-data tad-deċiżjoni. 

6. Id-Direttur Eżekuttiv flimkien mal-

Istat Membru ospitanti għandu jfassal pjan 

operazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 

15(3) immedjatament u fi kwalunkwe każ 

sa mhux iktar tard minn tliet ijiem ta’ 

xogħol mid-data tad-deċiżjoni, billi 

jagħmel użu mill-pjanijiet u l-proċeduri 

eżistenti; 

Or. en 

 

Emenda  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Id-Direttur Eżekuttiv flimkien mal-

Istat Membru ospitanti għandu jfassal pjan 

operazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 

15(3) immedjatament u fi kwalunkwe każ 

sa mhux iktar tard minn tliet ijiem ta’ 

xogħol mid-data tad-deċiżjoni. 

6. Id-Direttur Eżekuttiv flimkien mal-

Istat Membru ospitanti għandu jfassal pjan 

operazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 

15(3) immedjatament u fi kwalunkwe każ 

sa mhux iktar tard minn tliet ijiem ta’ 

xogħol mid-data tad-deċiżjoni. Kopja tal-

pjan operazzjonali għandha tintbagħat 

minnufih lill-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

 

Emenda  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 8a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 8a. Kwalunkwe emenda jew 

adattament tal-pjan operazzjonali 

għandha teħtieġ qbil bejn id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, 

wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 

parteċipanti. L-Aġenzija għandha tibgħat 

minnufih kopja tal-pjan operazzjonali 

emendat jew adattat lill-Istati Membri 

parteċipanti u lill-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

 

Emenda  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. L-iskjerament tal-pula ta’ riżerva 

rapida għandu jsir sa mhux iktar tard minn 

tlett ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha l-

pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. L-iskjerament addizzjonali ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta għandu jsir fejn meħtieġ, fi 

żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

11. L-iskjerament tal-pula ta’ riżerva 

rapida għandu jsir sa mhux iktar tard minn 

tlett ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha l-

pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. L-iskjerament addizzjonali ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta għandu jsir fejn meħtieġ, fi 

żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida, mill-

ġdid wara l-approvazzjoni tal-Istat 

Membru ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  606 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

11. L-iskjerament tal-pula ta’ riżerva 

rapida għandu jsir sa mhux iktar tard minn 

tlett ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha l-

pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. L-iskjerament addizzjonali ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta għandu jsir fejn meħtieġ, fi 

żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

11. L-iskjerament tal-pula ta’ riżerva 

rapida għandu jsir sa mhux iktar tard minn 

ħamest ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha 

l-pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. L-iskjerament addizzjonali ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

u l-Kosta għandu jsir fejn meħtieġ, fi 

żmien sebat ijiem tax-xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-perjodi taż-żmien għandhom jiżdiedu b'jumejn tax-xogħol fiż-żewġ każijiet biex jiġi żgurat 

li l-iskjeramenti huma fattibbli b'mod partikolari meta l-gwardjani tal-fruntieri jivvjaġġaw 

b'tagħmir li jeħtieġ approvazzjoni. 

 

Emenda  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn Stat Membru jaffaċċja 

pressjonijiet migratorji sproporzjonati 

f’hotspots partikolari fil-fruntieri esterni 

tiegħu, karatterizzati minn influssi kbar 

ta’ flussi migratorji mħallta, dak l-Istat 

Membru jista’ jitlob it-tisħiħ operazzjonali 

u tekniku minn timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni. Dak l-Istat 

Membru għandu jissottometti talba għal 

tisħiħ u valutazzjoni tal-bżonnijiet tiegħu 

lill-Aġenzija u l-Aġenziji l-oħra rilevanti 

tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u l-

Europol. 

1. Fejn Stat Membru jaffaċċja 

responsabbiltajiet migratorji u tal-asil 

sproporzjonati, dak l-Istat Membru jista’ 

jitlob it-tisħiħ operazzjonali u tekniku minn 

timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-

migrazzjoni. Dak l-Istat Membru għandu 

jissottometti talba għal tisħiħ u valutazzjoni 

tal-bżonnijiet tiegħu lill-Aġenzija u l-

Aġenziji l-oħra rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ 

fil-qasam tal-Asil u l-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali. 

Or. en 
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Emenda  608 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn Stat Membru jaffaċċja 

pressjonijiet migratorji sproporzjonati 

f’hotspots partikolari fil-fruntieri esterni 

tiegħu, karatterizzati minn influssi kbar ta’ 

flussi migratorji mħallta, dak l-Istat 

Membru jista’ jitlob it-tisħiħ operazzjonali 

u tekniku minn timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni. Dak l-Istat 

Membru għandu jissottometti talba għal 

tisħiħ u valutazzjoni tal-bżonnijiet tiegħu 

lill-Aġenzija u l-Aġenziji l-oħra rilevanti 

tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u 
l-Europol. 

1. Fejn Stat Membru jaffaċċja 

pressjonijiet migratorji sproporzjonati 

f’hotspots partikolari fil-fruntieri esterni 

tiegħu, karatterizzati minn influssi kbar ta’ 

flussi migratorji mħallta, dak l-Istat 

Membru jista’ jitlob it-tisħiħ operazzjonali 

u tekniku minn timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni. Dak l-Istat 

Membru għandu jissottometti talba għal 

tisħiħ u valutazzjoni tal-bżonnijiet tiegħu 

lill-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u 

l-Aġenziji l-oħra rilevanti tal-Unjoni, 

b’mod partikolari l-Europol. 

Or. en 

 

Emenda  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f’koordinazzjoni ma’ Aġenziji rilevanti 

oħra tal-Unjoni, għandu jivvaluta t-talba 

għall-assistenza ta’ Stat Membru u l-

valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħu sabiex jiġi 

definit il-pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li 

jikkonsisti minn diversi attivitajiet 

koordinati mill-Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti li jrid jintlaħaq ftehim dwarhom 

mal-Istat Membru konċernat. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f’koordinazzjoni ma’ Aġenziji rilevanti 

oħra tal-Unjoni, għandu jivvaluta t-talba 

għall-assistenza ta’ Stat Membru u l-

valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħu sabiex jiġi 

definit il-pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li 

jikkonsisti minn diversi attivitajiet 

koordinati mill-Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti li jrid jintlaħaq ftehim dwarhom 

mal-Istat Membru konċernat. It-timijiet 
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għandhom jinkludu esperti fil-protezzjoni 

tat-tfal meta jkunu involuti t-tfal. 

Or. en 

 

Emenda  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f’koordinazzjoni ma’ Aġenziji rilevanti 

oħra tal-Unjoni, għandu jivvaluta t-talba 

għall-assistenza ta’ Stat Membru u l-

valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħu sabiex jiġi 

definit il-pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li 

jikkonsisti minn diversi attivitajiet 

koordinati mill-Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti li jrid jintlaħaq ftehim dwarhom 

mal-Istat Membru konċernat. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f’koordinazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew 

ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u ma' 

Aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni, għandu 

jivvaluta t-talba għall-assistenza ta’ Stat 

Membru. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f'koordinazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew 

ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u ma' 

Aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni, 
għandhom jibagħtu l-valutazzjoni 

tagħhom tal-ħtiġijiet tal-Istat Membru lill-

Kummissjoni li għandha tiddefinixxi l-

pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li jikkonsisti 

minn diversi attivitajiet koordinati mill-

Aġenziji tal-Unjoni rilevanti li jrid 

jintlaħaq ftehim dwarhom mal-Istat 

Membru konċernat. It-timijiet għandhom, 

bħala regola, jinkludu drittijiet 

fundamentali proporzjonati u esperti fil-

protezzjoni tat-tfal. 

Or. en 

 

Emenda  611 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv, 2. Id-Direttur Eżekuttiv, 
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f’koordinazzjoni ma’ Aġenziji rilevanti 

oħra tal-Unjoni, għandu jivvaluta t-talba 

għall-assistenza ta’ Stat Membru u l-

valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħu sabiex jiġi 

definit il-pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li 

jikkonsisti minn diversi attivitajiet 

koordinati mill-Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti li jrid jintlaħaq ftehim dwarhom 

mal-Istat Membru konċernat. 

f’koordinazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew 

ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u ma' 

Aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni, għandu 

jivvaluta t-talba għall-assistenza ta’ Stat 

Membru. Id-Direttur Eżekuttiv, 

f'koordinazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew 

ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u ma' 

Aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni, 
għandhom jibagħtu l-valutazzjoni 

tagħhom tal-ħtiġijiet tal-Istat Membru lill-

Kummissjoni li għandha tiddefinixxi l-

pakkett komprensiv ta’ tisħiħ li jikkonsisti 

minn diversi attivitajiet koordinati mill-

Aġenziji tal-Unjoni rilevanti li jrid 

jintlaħaq ftehim dwarhom mal-Istat 

Membru konċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda ġġib dan il-paragrafu f'konformità mal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu li jistipula li 

l-Kummissjoni, u mhux l-Aġenzija qed tikkoordina t-timijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni. 

 

Emenda  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. It-timijiet għandhom jinkludu d-

drittijiet fundamentali, it-traffikar tal-

vittmi, il-protezzjoni minn 

persekuzzjonijiet ibbażati fuq is-sess u 

esperti fil-protezzjoni tat-tfal. 

Or. en 

 

Emenda  613 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. It-timijiet għandhom jinkludu d-

drittijiet fundamentali u esperti fil-

protezzjoni tat-tfal. 

Or. en 

 

Emenda  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri jistgħu 

jikkontestaw id-deċiżjonijiet meħuda mid-

Direttur Eżekuttiv dwar it-talbiet li resqu 

għal tisħiħ operazzjonali u tekniku billi 

jirreferuhom lill-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 61(h) il-Bord Maniġerjali jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Viċi Direttur, bi qbil mad-Direttur Eżekuttiv. 

Emenda  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. It-tisħiħ operazzjonali u tekniku 

provdut mit-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta, it-Timijiet ta’ 

Intervent Ewropew għar-Ritorn u l-esperti 

mill-persunal tal-Aġenzija fil-qafas tal-

timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-

3. It-tisħiħ operazzjonali u tekniku 

provdut mit-Timijiet tal-Aġenzija Ewropea 

tal-Fruntiera f'kooperazzjoni mill-qrib u 

kostanti mal-Uffiċċju Ewropew ta' 

Appoġġ fil-Qasam tal-Asil u l-Awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti tal-Istat Membru 
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migrazzjoni, jista’ jinkludi: kkonċernat u l-esperti mill-persunal tal-

Aġenzija fil-qafas tal-timijiet ta’ appoġġ 

għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, jista’ 

jinkludi: 

Or. en 

 

Emenda  616 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi; 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

f'konformità sħiħa mad-drittijiet 

fundamentali u l-għoti ta' informazzjoni 

dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżiti tal-

proċeduri kollha; 

Or. en 

 

Emenda  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi; 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

f'konformità sħiħa mad-dritt għad-dinjità 

tal-bniedem u mingħajr l-użu ta' 

koerċizzjoni; 
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Or. en 

 

Emenda  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi; 

(a) l-għoti ta' għajnuna fl-iskrinjar ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi li jaslu fil-

fruntieri esterni, inkluż l-identifikazzjoni, 

ir-reġistrazzjoni, u d-debriefing ta’ dawk 

iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u, fejn mitlub 

mill-Istat Membru, il-marki tas-swaba ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi; 

Or. en 

 

Emenda  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi; 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi, l-għoti ta' informazzjoni inizjali u r-

riferiment 'il quddiem ta' dawk il-persuni 

li jaslu li huma fil-bżonn, jew li jixtiequ 

japplikaw għal, protezzjoni 

internazzjonali, u, fejn mitlub mill-Istat 

Membru, il-marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi; 

Or. en 
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Emenda  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi; 

(a) l-iskrinjar ta’ ċittadini minn pajjiżi 

terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-

identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-

debriefing ta’ dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-

marki tas-swaba ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

f'konformità sħiħa mad-drittijiet 

fundamentali u l-għoti ta' informazzjoni 

dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżiti tal-

proċeduri kollha; 

Or. en 

 

Emenda  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti 

potenzjali għal rilokazzjoni; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għoti ta' informazzjoni lill-persuni li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali jew lil 

dawk li japplikaw għall-protezzjoni internazzjonali huwa primarjament kompitu tal-EASO u 

mhux tal-Aġenzija. Skont l-Artikolu 17(3)(a), l-Aġenzija għandha tipprovdi l-informazzjoni 

inizjali u tirreferi l-persuni lill-EASO jew l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti għal aktar 

informazzjoni u pproċessar. 
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Emenda  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti 

potenzjali għal rilokazzjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  623 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti 

potenzjali għal rilokazzjoni; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti potenzjali 

għal rilokazzjoni; 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti potenzjali 

għal rilokazzjoni, b'attenzjoni partikolari 



 

AM\1092760MT.doc 141/146 PE582.070v01-00 

 MT 

għat-tfal; 

Or. en 

 

Emenda  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għoti ta’ informazzjoni lil persuni 

fi bżonn ċar ta’ protezzjoni internazzjonali 

jew lill-applikanti jew applikanti 

potenzjali għal rilokazzjoni; 

(b) taħt il-gwida tal-Uffiċċju Ewropew 

ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u l-Aġenzija 

għad-Drittijiet Fundamentali u skont id-

Direttiva 2013/32/UE, l-għoti ta' 

informazzjoni dwar il-proċedura tal-asil, 

id-drittijiet proċedurali u drittijiet 

fundamentali oħra, lill-persuni kollha; 

Or. en 

 

Emenda  626 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) appoġġ lill-Uffiċċju Ewropew ta' 

Appoġġ fil-qasam tal-Asil fl-għoti ta' 

informazzjoni dwar il-proċedura tal-asil, 

id-drittijiet proċedurali u drittijiet 

fundamentali oħra, lill-persuni kollha 

skont l-Artikolu 6, 8 u 12 tad-

Direttiva 2013/32/UE; 

Or. en 

 

Emenda  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) ir-riferiment ta' persuni li jixtiequ 

japplikaw għall-protezzjoni 

internazzjonali lill-esperti fl-asil tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

kkonċernat jew tal-Uffiċċju Ewropew ta' 

Appoġġ fil-qasam tal-Asil, u r-riferiment 

tal-gruppi vulnerabbli kollha lill-esperti 

ta' protezzjoni speċifiċi tal-awtoritajiet 

nazzjonali tal-Istat Membru jew tal-

aġenziji tal-UE inklużi tfal, u familji bit-

tfal, lill-esperti fil-protezzjoni tat-tfal u 

nisa lill-esperti fis-sessi; 

Or. en 

 

Emenda  628 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) ir-riferiment ta' persuni li jixtiequ 

japplikaw għall-protezzjoni 

internazzjonali lill-esperti fl-asil tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

kkonċernat jew tal-Uffiċċju Ewropew ta' 

Appoġġ fil-qasam tal-Asil, u r-riferiment 

tat-tfal, u tal-familji bit-tfal kollha lill-

esperti fil-protezzjoni tat-tfal tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

jew tal-Aġenziji tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  629 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) assistenza teknika u operazzjonali 

fil-qasam tar-ritorn, inkluż it-tħejjija u l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn. 

(c) assistenza teknika u operazzjonali 

fil-qasam tar-ritorn, inkluż it-tħejjija u l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali, 

il-proċess ġust u l-prinċipju ta' non-

refoulement. 

Or. en 

 

Emenda  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) assistenza teknika u operazzjonali 

fil-qasam tar-ritorn, inkluż it-tħejjija u l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn. 

(c) assistenza teknika u operazzjonali 

fil-qasam tar-ritorn, inkluż it-tħejjija u l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali, 

il-proċess ġust, il-prinċipju ta' non-

refoulement u l-projbizzjoni tat-tkeċċija 

kollettiva. 

Or. en 

 

Emenda  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) ir-riferiment ta' persuni li jixtiequ 

japplikaw għall-protezzjoni 

internazzjonali lill-esperti tal-asil tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

kkonċernat jew tal-Uffiċċju Ewropew ta' 
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Appoġġ fil-qasam tal-Asil, u r-riferiment 

tat-tfal, u tal-familji bit-tfal kollha, lill-

esperti tal-protezzjoni tat-tfal tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

jew tal-Aġenziji tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) L-Aġenzija f'kooperazzjoni mal-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam 

tal-Asil, l-Aġenzija tad-Drittijiet 

Fundamentali u Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti oħra u taħt il-koordinazzjoni tal-

Kummissjoni għandha tiżgura l-

konformità ta' dawn l-attivitajiet mas-

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u d-

drittijiet fundamentali. Dan jinkludi l-

għoti ta' kenn, ta' kondizzjonijiet iġjeniċi 

u ta' faċilitajiet li jirrispettaw il-bżonnijiet 

ibbażati fuq is-sessi u tat-tfal f'żoni 

hotspot. 

Or. en 

 

Emenda  633 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Aġenzija għandha tappoġġja l-

Istat Membru rilevanti u l-Uffiċċju 

Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil 

f'konformità mal-attivitajiet tagħhom 

mas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u 
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d-drittijiet fundamentali. Dan jinkludi l-

għoti ta' kenn, ta' kundizzjonijiet sanitarji 

u ta' faċilitajiet li jirrispettaw il-bżonnijiet 

ibbażati fuq is-sessi u tat-tfal f'żoni 

hotspot. 

Or. en 

 

Emenda  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Aġenzija, f'kooperazzjoni mal-

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam 

tal-Asil, l-Aġenzija tad-Drittijiet 

Fundamentali u Aġenziji tal-Unjoni 

rilevanti oħra u taħt il-koordinazzjoni tal-

Kummissjoni għandha tiżgura l-

konformità ta' dawn l-attivitajiet mas-

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u d-

drittijiet fundamentali. Dan jinkludi l-

għoti ta' kenn, ta' kundizzjonijiet iġjeniċi 

u ta' faċilitajiet li jirrispettaw il-bżonnijiet 

tan-nisa u tat-tfal f'żoni hotspot. 

Or. en 

 

Emenda  635 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Kummissjoni fil-koordinazzjoni tal-

attivitajiet tat-timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni, b’kooperazzjoni 

4. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Kummissjoni fil-koordinazzjoni tal-

attivitajiet tat-timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni, b’kooperazzjoni 
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mal-Aġenziji rilevanti l-oħra tal-Unjoni. mal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-

Qasam tal-Asil u mal-Aġenziji rilevanti l-

oħra tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  636 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-kompiti kollha mwettqa mit-

timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-

Migrazzjoni għandhom ikunu konformi 

mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea u ma' Dritt 

Internazzjonali usa' dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem. Il-ksur kollu tad-dritt tal-UE u 

Internazzjonali għandu jkun ikkomunikat 

kif xieraq u bis-sħiħ lill-Kummissjoni, lill-

Parlament Ewropew u lill-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni għandha r-responsabbiltà 

li tinvestiga bis-sħiħ l-allegazzjonijiet ta' 

ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest 

tal-attivitajiet tat-timijiet ta' appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni. 

Or. en 

 


