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Emenda  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  639 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. fr 

 

Emenda  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

meħtieġa skont deċiżjoni tal-Bord 

Maniġerjali msemmija fl-Artikolu 12(6) 

jew fil-każ ta’ sfidi tal-migrazzjoni u l-asil 

sproporzjonati fuq il-fruntiera esterna tal-

UE, il-Kunsill jista' jadotta 

rakkomandazzjoni bil-miżuri li għandhom 

jiġu implimentati mill-Istat Membru bl-

assistenza tal-Aġenzija. Ir-

rakkomandazzjoni għandha tinkludi 

valutazzjoni tal-impatti ta' tali miżuri fuq 

id-drittijiet fundamentali, u tiżgura 

konformità mal-obbligi legali 

internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  641 

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 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-Artikolu 

12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni migratorja 

sproporzjonata fuq il-fruntiera esterna, li 

tirrendi l-kontroll tal-fruntieri esterni 

ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi f’periklu 

l-funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-

Aġenzija, tista’ tadotta deċiżjoni permezz 

ta’ att ta’ implimentazzjoni, tidentifika l-

miżuri li għandhom jiġu implimentati mill-

Aġenzija u titlob lill-Istat Membru 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tad-

Direttur Eżekuttiv imsemmija fl-Artikolu 

12(5) jew fil-każ ta’ pressjoni migratorja 

sproporzjonata fuq il-fruntiera esterna, li 

tirrendi l-kontroll tal-fruntieri esterni 

ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi f’periklu 

l-funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-

Aġenzija, għandha tirrakkomanda 

immedjatament lill-Kunsill biex jadotta, 

b'maġġoranza sempliċi, deċiżjoni li 

tistabbilixxi li ma ttieħdet l-ebda azzjoni 
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konċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

effettiva u li tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u li titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Il-

Kummissjoni għandha tinnotifika lill-

Parlament Ewropew. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Emenda  642 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ 

tirrakkomanda, permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, il-miżuri li għandhom 

jiġu implimentati mill-Aġenzija u 

tirrakkomanda lill-Istat Membru konċernat 

biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 
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l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tista’ tirrakkomanda, liema miżuri għandhom jittieħdu fil-każ ta’ kwistjonijiet 

serji relatati mal-kontroll tal-fruntieri esterni. Tali rakkomandazzjonijiet ma għandhomx 

ikunu legalment vinkolanti mingħajr permess tal-Istat Membru kkonċernat. 

 

Emenda  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Fil-każ ta’ pressjoni migratorja 

sproporzjonata fuq il-fruntiera esterna, li 

tirrendi l-kontroll tal-fruntieri esterni 

ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi f’periklu 

s-sigurtà u l-benesseri tal-Istati Membri, 

il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-

Aġenzija u l-Istat Membru li jġarrab il-

pressjoni sproporzjonata, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u l-Istat Membru konċernat. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

Artikolu 79(2). 

Or. en 

 

Emenda  644 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kunsill b'maġġoranza 

kwalifikata, wara li jikkonsulta mal-

Aġenzija, għandu jadotta deċiżjoni, li 

tidentifika l-miżuri li għandhom jiġu 

implimentati mill-Aġenzija u li titlob lill-

Istat Membru konċernat biex jikkoopera 

mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta’ dawk 

il-miżuri. 

Or. en 

 

Emenda  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu s-sigurtà interna tal-Unjoni jew 

il-funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
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deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Aġenzija, tista’ tadotta deċiżjoni permezz 

ta’ att ta’ implimentazzjoni, tidentifika l-

miżuri li għandhom jiġu implimentati mill-

Aġenzija u titlob lill-Istat Membru 

konċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Or. en 

 

Emenda  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 
Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6), il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, u tqis il-

Mekkaniżmu ta' Evalwazzjoni ta' 
Schengen, tista' tippreżenta proposta għal 

deċiżjoni lill-Kunsill, li tidentifika l-miżuri 

li għandhom jiġu implimentati mill-

Aġenzija u li titlob lill-Istat Membru 

konċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Tali 

deċiżjoni għandha tiġi adottata mill-

Kunsill b'maġġoranza kwalifikata, 

immedjatament wara li jirċievi l-proposta 

tal-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  647 

Miriam Dalli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

meħtieġa skont deċiżjoni tal-Bord 

Maniġerjali msemmija fl-Artikolu 12(8) 

jew fil-każ ta’ pressjoni speċifika u 

sproporzjonata fuq il-fruntiera esterna, 

meta Stat Membru ma jkunx talab lill-

Aġenzija għal biżżejjed appoġġ permezz 

tal-azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14, 

16 jew 17 jew mhuwiex jieħu l-azzjonijiet 

meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dawn 

il-miżuri, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kunsill abbażi ta' proposta 

mill-Kummissjoni, jista' jadotta mingħajr 

dewmien deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, li tidentifika l-miżuri li 

għandhom jimmitigaw dawn ir-riskji li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u li titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-

Aġenzija qabel ma tagħmel il-proposti 

tagħha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri identifikati jridu jkunu tali li jistgħu jimmitigaw ir-riskji identifikati. 

 

Emenda  648 

Petri Sarvamaa 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 
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korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 
deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-

Aġenzija u titlob lill-Istat Membru 

konċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija 

fl-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati skont il-

proċedura ta’ eżami msemmija fl-

Artikolu 79(2). 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni tista' tipproponi 

deċiżjoni li tiġi soġġetta għal votazzjoni 

fil-Kunsill biex Stat Membru jiġi eskluż 

miż-żona Schengen għal żmien limitat 

sabiex tiġi protetta s-sigurtà tal-fruntieri 

tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
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adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Or. en 

 

Emenda  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna li għaliha ma jkunx talab l-appoġġ 

tal-Aġenzija, li tirrendi l-kontroll tal-

fruntieri esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ 

jpoġġi f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kunsill, fuq il-bażi ta’ 

proposta tal-Kummissjoni li tkun 

ikkonsultat minn qabel mal-Aġenzija, 

jadotta malajr kemm jista' jkun, deċiżjoni 

permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li 

tidentifika l-miżuri li għandhom jiġu 

implimentati mill-Aġenzija u li titlob lill-

Istat Membru konċernat biex jikkoopera 

mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta’ dawk 

il-miżuri. 

Or. fr 

 

Emenda  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-
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Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jxekkel l-

ordni pubbliku u s-sigurtà interna fl-UE, 

il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-

Aġenzija, tista’ tadotta deċiżjoni permezz 

ta’ att ta’ implimentazzjoni, tidentifika l-

miżuri li għandhom jiġu implimentati mill-

Aġenzija u titlob lill-Istat Membru 

konċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

msemmija fl-Artikolu 79(2). 

Or. en 

 

Emenda  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen, il-Kummissjoni, wara li 

tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ tadotta 

deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 

implimentazzjoni, tidentifika l-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija 

u titlob lill-Istat Membru konċernat biex 

jikkoopera mal-Aġenzija fl-

implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. Dawk 

l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta’ eżami 

Meta Stat Membru ma jiħux il-miżuri 

korrettivi meħtieġa skont deċiżjoni tal-

Bord Maniġerjali msemmija fl-

Artikolu 12(6) jew fil-każ ta’ pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna, li tirrendi l-kontroll tal-fruntieri 

esterni ineffettiv b’tali mod li jista’ jpoġġi 

f’periklu l-funzjonament taż-żona 

Schengen bħala żona mingħajr kontrolli 

fil-fruntieri interni, il-Kummissjoni, wara 

li tikkonsulta mal-Aġenzija, tista’ 

tippreżenta lill-Kunsill proposta għal 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni, li 

tidentifika l-miżuri li għandhom jiġu 

implimentati mill-Aġenzija u li titlob lill-

Istat Membru kkonċernat biex jikkoopera 

mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta’ dawk 

il-miżuri. Din id-deċiżjoni ta’ 

implimentazzjoni għandha tiġi adottata 
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msemmija fl-Artikolu 79(2). mill-Kunsill b'votazzjoni b’maġġoranza 

kwalifikata. 

Or. en 

 

Emenda  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Parlament Ewropew għandu jibqa' 

informat mingħajr dewmien, b'mod 

partikolari dan għandu jintbagħat il-

proposta tal-Kummissjoni u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1. 

Or. en 

 

Emenda  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  656 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-
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Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5), sakemm il-

Kunsill ikun ħa deċiżjoni biss. 

Or. en 

 

Emenda  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 
immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

Il-Kunsill għandu jiltaqa' immedjatament 

wara li jirċievi l-proposta tal-

Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mal-

funzjonament taż-żona Schengen, il-

Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 

implimentazzjoni li japplikaw 

immedjatament skont il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 79(5). 

Għal raġunijiet imperattivi u debitament 

ġustifikati ta’ urġenza relatata mas-sigurtà 

interna tal-Unjoni jew mal-funzjonament 

taż-żona Schengen, il-Kummissjoni 

għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 

japplikaw immedjatament skont il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 79(5). 

Or. en 
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Emenda  660 

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 18 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fil-każ li l-Kunsill ma jadottax id-

deċiżjoni fuq ir-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni u li n-nuqqas li tittieħed 

azzjoni xierqa min-naħa tal-Istat Membru 

kkonċernat jippersisti jew li l-pressjoni 

migratorja sproporzjonata fuq il-fruntiera 

esterna li tista' tpoġġi f'periklu l-

funzjonament taż-żona Schengen 

tippersisti, il-Kummissjoni, wara xahar 

mir-rakkomandazzjoni preċedenti tagħha, 

għandha tirrakkomanda lill-Kunsill 

jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi li ma 

ttieħdet l-ebda azzjoni effettiva u li 

tidentifika l-miżuri li għandhom jiġu 

implimentati mill-Aġenzija u li titlob lill-

Istat Membru kkonċernat biex jikkoopera 

mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta' 

dawn il-miżuri. 

 Id-deċiżjoni għandha titqies bħala 

adottata mill-Kunsill sakemm dan ma 

jiddeċidix, b'maġġoranza kwalifikata, li 

jirrifjuta r-rakkomandazzjoni fi żmien 

10 ijiem minn meta l-Kummissjoni 

tadottaha. L-Istat Membru kkonċernat 

jista' jitlob laqgħa tal-Kunsill, sa din l-

iskadenza. Il-Kummissjoni għandha 

tinnotifika lill-Parlament Ewropew. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 
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the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Emenda  661 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-

Kummissjoni għandha tipprovdi għal 

waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin li 

għandhom jittieħdu mill-Aġenzija: 

2. Sabiex timmitiga r-riskju li ż-żona 

Schengen titpoġġa f'periklu, id-deċiżjoni 

msemmija fl-Artikolu 18(1) għandha 

tipprovdi għal waħda jew iktar mill-miżuri 

li ġejjin li għandhom jittieħdu mill-

Aġenzija 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-miżuri għandhom jiġu identifikati bl-objettiv li jiġi mmitigat ir-riskju li ż-żona Schengen 

titpoġġa f’periklu. Dan jista' jaġixxi bħala salvagwardja kontra miżuri li jirriskjaw li jagħmlu 

s-sitwazzjoni agħar. 

 

Emenda  662 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-

Kummissjoni għandha tipprovdi għal 

waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin li 

għandhom jittieħdu mill-Aġenzija: 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-

Kummissjoni għandha tirrakkomanda 

waħda jew iktar mill-miżuri li ġejjin li 

għandhom jittieħdu mill-Aġenzija: 

Or. en 

 

Emenda  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – 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 soġġetti 

għall-qbil tal-Istati Membri kkonċernati; 

Or. en 

 

Emenda  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – 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 soġġetti 

għall-qbil tal-Istati Membri kkonċernati; 

Or. en 

 

Emenda  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) torganizza interventi ta’ ritorn. imħassar 

Or. en 
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Emenda  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) torganizza interventi ta’ ritorn. imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta għandha tiġi rrakkomandata proċedura speċifika għal azzjoni urġenti fuq il-fruntieri 

esterni ta' Stat Membru, din qatt ma għandha tkun fuq il-bażi li jinħtieġu li jitwettqu 

operazzjonijiet ta' ritorn. 

 

Emenda  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) torganizza interventi ta’ ritorn. (e) tassisti fl-organizzazzjoni ta’ 

interventi ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, 

u fuq parir tal-Bord ta’ Superviżjoni, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 
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prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni, inkluż l-apparat tekniku 

kif ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

tal-Kunsill, inkluż l-apparat tekniku kif 

ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji tal-

fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, u 

fuq parir tal-Bord ta’ Superviżjoni, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni, inkluż l-apparat tekniku 

kif ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, u 

fuq parir tal-Bord Konsultattiv, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni, inkluż l-apparat tekniku 

kif ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

Or. en 

 

Emenda  670 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, u 

fuq parir tal-Bord ta’ Superviżjoni, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni, u fuq parir tal-Bord 

Maniġerjali, jiddetermina l-azzjonijiet 
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għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni, inkluż l-apparat tekniku 

kif ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

meħtieġa li għandhom jittieħdu għall-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri identifikati 

fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, 

inkluż l-apparat tekniku kif ukoll in-numru 

u l-profili tal-gwardji tal-fruntiera u 

persunal rilevanti ieħor meħtieġa biex 

jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik id-deċiżjoni. 

Or. en 

 

Emenda  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, 

u fuq parir tal-Bord ta’ Superviżjoni, 
jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni, inkluż l-apparat tekniku 

kif ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-

adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill, 

jiddetermina l-azzjonijiet meħtieġa li 

għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni 

prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni 

tal-Kunsill, inkluż l-apparat tekniku kif 

ukoll in-numru u l-profili tal-gwardji tal-

fruntiera u persunal rilevanti ieħor 

meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dik 

id-deċiżjoni. 

Or. en 

 

Emenda  672 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B’mod parallel u fl-istess jumejn 

tax-xogħol, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jissottometti abbozz ta’ pjan operazzjonali 

lill-Istat Membru konċernat. Id-Direttur 

4. B’mod parallel u fl-istess jumejn 

tax-xogħol, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jissottometti abbozz ta’ pjan operazzjonali 

lill-Istat Membru konċernat. Id-Direttur 
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Eżekuttiv u l-Istat Membru konċernat 

għandu jfassal il-pjan operazzjonali fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tas-

sottomissjoni tiegħu. 

Eżekuttiv u l-Istat Membru konċernat 

għandhom ifasslu l-pjan operazzjonali fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tas-

sottomissjoni tiegħu, sakemm l-Istat 

Membru kkonċernat ma joġġezzjonax 

għall-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  673 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B’mod parallel u fl-istess jumejn 

tax-xogħol, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jissottometti abbozz ta’ pjan operazzjonali 

lill-Istat Membru konċernat. Id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru konċernat 

għandu jfassal il-pjan operazzjonali fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tas-

sottomissjoni tiegħu. 

4. Id-Direttur Eżekuttiv u l-Istat 

Membru konċernat għandhom jaqblu 

dwar il-pjan operazzjonali fi żmien erbat 

ijiem tax-xogħol mid-data tas-sottomissjoni 

tal-abbozz. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-iskadenza għall-ftehim dwar il-Pjan Operazzjonali għandha tkun ta' 4 ijiem mis-

sottomissjoni tal-abbozz biex tipprovdi biżżejjed żmien għal qbil dwar pjan operazzjonali li 

jkun aċċettabbli għaż-żewġ partijiet. 

 

Emenda  674 

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

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 



 

AM\1092761MT.doc 23/153 PE582.071v01-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B’mod parallel u fl-istess jumejn 

tax-xogħol, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jissottometti abbozz ta’ pjan operazzjonali 

lill-Istat Membru konċernat. Id-Direttur 

Eżekuttiv u l-Istat Membru konċernat 

għandu jfassal il-pjan operazzjonali fi 

żmien jumejn tax-xogħol mid-data tas-

sottomissjoni tiegħu. 

4. B’mod parallel u fl-istess jumejn 

tax-xogħol, id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jippreżenta abbozz ta’ pjan operazzjonali 

lill-Istat Membru konċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta attwali - u l-modifiki proposti mill-Kunsill u r-Rapporteur (jiġifieri biex id-

deċiżjoni tal-Kummissjoni tinbidel b’deċiżjoni tal-Kunsill) - tonqos milli toħloq u 

tikkostitwixxi awtorità/aġenzija xierqa għall-gwardja tal-fruntiera u l-kosta. Ġestjoni tal-

fruntiera Ewropea tassew integrata timplika deċiżjoni "Ewropea". 

 

Emenda  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett 

ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan 

operazzjonali, tiskjera t-tagħmir tekniku u 

l-persunal meħtieġa mill-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-

twettiq prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-

deċiżjoni tal-Kummissjoni. Tagħmir 

tekniku addizzjonali u Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

addizzjonali għandhom jiġu skjerati kif 

meħtieġ fit-tieni stadju u fi kwalunkwe każ 

fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett 

ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan 

operazzjonali, tiskjera t-tagħmir tekniku u 

l-persunal meħtieġa mill-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-

twettiq prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-

deċiżjoni tal-Kunsill. Tagħmir tekniku 

addizzjonali u Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta addizzjonali 

għandhom jiġu skjerati kif meħtieġ fit-tieni 

stadju u fi kwalunkwe każ fi żmien ħamest 

ijiem ta’ xogħol mill-iskjerament tal-pula 

ta’ riżerva rapida. 

Or. en 
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Emenda  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett 

ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan 

operazzjonali, tiskjera t-tagħmir tekniku u 

l-persunal meħtieġa mill-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-

twettiq prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-

deċiżjoni tal-Kummissjoni. Tagħmir 

tekniku addizzjonali u Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

addizzjonali għandhom jiġu skjerati kif 

meħtieġ fit-tieni stadju u fi kwalunkwe każ 

fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett 

ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan 

operazzjonali, tiskjera t-tagħmir tekniku u 

l-persunal meħtieġa mill-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-

twettiq prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-

deċiżjoni tal-Kunsill. Tagħmir tekniku 

addizzjonali u Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta addizzjonali 

għandhom jiġu skjerati kif meħtieġ fit-tieni 

stadju u fi kwalunkwe każ fi żmien ħamest 

ijiem ta’ xogħol mill-iskjerament tal-pula 

ta’ riżerva rapida. 

Or. fr 

 

Emenda  677 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien tlett 

ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan 

operazzjonali, tiskjera t-tagħmir tekniku u 

l-persunal meħtieġa mill-pula ta’ riżerva 

rapida msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-

twettiq prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-

deċiżjoni tal-Kummissjoni. Tagħmir 

tekniku addizzjonali u Timijiet Ewropej ta’ 

Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

addizzjonali għandhom jiġu skjerati kif 

meħtieġ fit-tieni stadju u fi kwalunkwe każ 

5. L-Aġenzija għandha, mingħajr 

dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħamest ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment 

tal-pjan operazzjonali, tiskjera l-persunal 

meħtieġ mill-pula ta’ riżerva rapida 

msemmija fl-Artikolu 19(5) għat-twettiq 

prattiku tal-miżuri stabbiliti fid-deċiżjoni 

tal-Kunsill. Timijiet Ewropej ta’ Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta addizzjonali 

għandhom jiġu skjerati kif meħtieġ fit-tieni 

stadju u fi kwalunkwe każ fi żmien sebat 

ijiem ta’ xogħol mill-iskjerament tal-pula 
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fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mill-

iskjerament tal-pula ta’ riżerva rapida. 

ta’ riżerva rapida. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-assi u t-tagħmir huma trattati fl-Artikolu 38. Għalhekk dan l-artikolu għandu jiffoka fuq il-

persunal u l-ġranet imsemmija qed jiġu estiżi b'jumejn biex tkun eħfef biex isir l-iskjerament 

meħtieġ. 

 

Emenda  678 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni u għal dak il-għan dan 

għandu immedjatament jikkoopera mal-

Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dik id-

deċiżjoni u l-eżekuzzjoni prattika tal-

miżuri stabbiliti f’din id-deċiżjoni u fil-pjan 

operazzjonali miftiehem mad-Direttur 

Eżekuttiv. 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jagħti raġunijiet, jekk dan joġġezzjona 

għall-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Jekk 

l-Istat Membru kkonċernat ma 

joġġezzjonax, dan għandu jikkoopera mal-

Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjoni u l-eżekuzzjoni prattika 

tal-miżuri stabbiliti f’din ir-

rakkomandazzjoni u fil-pjan operazzjonali 

miftiehem mad-Direttur Eżekuttiv. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istat Membru konċernat għandu jkun jista' joġġezzjona għall-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni u għal dak il-għan dan 

għandu immedjatament jikkoopera mal-

Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dik id-

deċiżjoni u l-eżekuzzjoni prattika tal-

miżuri stabbiliti f’din id-deċiżjoni u fil-pjan 

operazzjonali miftiehem mad-Direttur 

Eżekuttiv. 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kunsill u 

għal dak il-għan dan għandu 

immedjatament jikkoopera mal-Aġenzija u 

jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiffaċilita l-

implimentazzjoni ta’ dik id-deċiżjoni u l-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri stabbiliti 

f’din id-deċiżjoni u fil-pjan operazzjonali 

miftiehem mad-Direttur Eżekuttiv. 

Or. fr 

 

Emenda  680 

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 18 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni u għal dak il-għan dan 

għandu immedjatament jikkoopera mal-

Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dik id-

deċiżjoni u l-eżekuzzjoni prattika tal-

miżuri stabbiliti f’din id-deċiżjoni u fil-pjan 

operazzjonali miftiehem mad-Direttur 

Eżekuttiv. 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kunsill u 

għal dak il-għan dan għandu 

immedjatament jikkoopera mal-Aġenzija u 

jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiffaċilita l-

implimentazzjoni ta’ dik id-deċiżjoni u l-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri stabbiliti 

f’din id-deċiżjoni u fil-pjan operazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta attwali - u l-modifiki proposti mill-Kunsill u r-Rapporteur (jiġifieri biex id-

deċiżjoni tal-Kummissjoni tinbidel b’deċiżjoni tal-Kunsill) - tonqos milli toħloq u 

tikkostitwixxi awtorità/aġenzija xierqa għall-gwardja tal-fruntiera u l-kosta. Ġestjoni tal-

fruntiera Ewropea tassew integrata timplika deċiżjoni "Ewropea". 
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Emenda  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni u għal dak il-għan dan 

għandu immedjatament jikkoopera mal-

Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex 

jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dik id-

deċiżjoni u l-eżekuzzjoni prattika tal-

miżuri stabbiliti f’din id-deċiżjoni u fil-pjan 

operazzjonali miftiehem mad-Direttur 

Eżekuttiv. 

6. L-Istat Membru konċernat għandu 

jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kunsill u 

għal dak il-għan dan għandu 

immedjatament jikkoopera mal-Aġenzija u 

jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiffaċilita l-

implimentazzjoni ta’ dik id-deċiżjoni u l-

eżekuzzjoni prattika tal-miżuri stabbiliti 

f’din id-deċiżjoni u fil-pjan operazzjonali 

miftiehem mad-Direttur Eżekuttiv. 

Or. en 

 

Emenda  682 

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

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7a. Il-Kummissjoni għandha 

timmonitorja l-implimentazzjoni xierqa 

tal-miżuri identifikati fid-deċiżjoni tal-

Kunsill u l-azzjonijiet meħuda, għal dak 

il-għan, mill-Aġenzija sabiex tiżgura 

ġestjoni xierqa tal-fruntiera Ewropea. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bħalissa, m'hemm l-ebda mekkaniżmu ta' infurzar fl-Artikolu 18. 
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Emenda  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7a. Jekk l-Istat Membru kkonċernat 

ma jikkonformax mad-deċiżjoni tal-

Kunsill u ma jikkooperax biżżejjed mal-

Aġenzija, tista’ tiġi implimentata 

introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-

kontrolli fuq il-fruntiera fuq il-fruntieri 

interni jekk il-funzjonament kumplessiv 

taż-żona mingħajr kontrolli fuq il-

fruntiera interna jkun f'riskju. 

Or. en 

 

Emenda  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7a. Fil-każ li Stat Membru tal-UE 

jirrifjuta li jikkonforma mad-deċiżjoni tal-

Kunsill, l-Istati Membri l-oħrajn kollha 

għandu jkollhom immedjatament id-dritt 

li jistabbilixxu mill-ġdid kontrolli fuq il-

fruntiera interna sabiex tinkiseb 

konformità sħiħa, jew l-Istat Membru 

joħroġ miż-Żona Schengen; 

Or. en 

 

Emenda  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 7b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7b. Il-paragrafu 7a għandu jiġi attivat 

wara l-Artikoli 26, 26.-A u 27 tar-

Regolament 562/2006 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  686 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiskjera 

gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti 

ieħor bħal membri tat-Timijiet Ewropej ta’ 

gwardji tal-fruntiera u l-Kosta 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-

Aġenzija tista’ wkoll tiskjera esperti mill-

persunal tagħha stess. 

1. L-Aġenzija għandha tiskjera 

gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti 

ieħor bħal membri tat-Timijiet Ewropej ta’ 

gwardji tal-fruntiera u l-Kosta 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-

Aġenzija tista’ wkoll tiskjera esperti mill-

persunal tagħha stess. Il-gwardji tal-

fruntiera, l-esperti u l-persunal li rċevew 

taħriġ skont l-Artikolu 35 ta’ dan ir-

Regolament biss jistgħu jiġu skjerati għal 

attività mill-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tiskjera 

gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti 

1. L-Aġenzija għandha tiskjera 

gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti 
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ieħor bħal membri tat-Timijiet Ewropej ta’ 

gwardji tal-fruntiera u l-Kosta 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-

Aġenzija tista’ wkoll tiskjera esperti mill-

persunal tagħha stess. 

ieħor bħal membri tat-Timijiet Ewropej ta’ 

gwardji tal-fruntiera u l-Kosta 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-

Aġenzija tista’ wkoll tiskjera esperti mill-

persunal tagħha stess. Il-gwardji tal-

fruntiera, l-esperti u l-persunal li rċevew 

taħriġ skont l-Artikolu 35 biss jistgħu jiġu 

skjerati mill-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fuq proposta mid-Direttur 

Eżekuttiv, il-Bord Maniġerjali għandu 

jiddeċiedi b’maġġoranza assoluta tal-

membri tiegħu bi dritt għall-vot dwar il-

profili u n-numru globali tal-gwardji tal-

fruntiera li għandhom ikunu disponibbli 

għat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-

Fruntiera u l-Kosta. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili u 

n-numri globali. L-Istati Membri 

għandhom jikkontribwixxu għat-Timijiet 

Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

permezz ta’ pula nazzjonali bbażata fuq il-

profili differenti definiti billi jinħatru 

gwardji tal-fruntiera li jikkorrispondu 

għall-profili meħtieġa. 

2. Fuq proposta mid-Direttur 

Eżekuttiv, il-Bord Maniġerjali għandu 

jiddeċiedi b’maġġoranza assoluta tal-

membri tiegħu bi dritt għall-vot dwar il-

profili u n-numru globali tal-gwardji tal-

fruntiera li għandhom ikunu disponibbli 

għat-Timijiet Ewropej ta’ Gwardji tal-

Fruntiera u l-Kosta. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili u 

n-numri globali. L-Istati Membri 

għandhom jikkontribwixxu għat-Timijiet 

Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

permezz ta’ pula nazzjonali bbażata fuq il-

profili differenti definiti billi jinħatru 

gwardji tal-fruntiera li jikkorrispondu 

għall-profili meħtieġa u b’kunsiderazzjoni 

tal-ħtiġijiet tagħhom stess għall-iżgurar 

tas-sigurtà tal-fruntieri esterni tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera proporzjonat għal 

mill-inqas 3% tal-persunal tal-Istati 

Membri mingħajr fruntieri esterni fuq l-

art jew tal-baħar u 2% tal-persunal tal-

Istati Membri bi fruntieri esterni fuq l-art 

jew tal-baħar u li għandu jkun ta' mill-

inqas 1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera b'mod li n-numru 

totali għandu jkun ta' mill-inqas 

1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

 

Emenda  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera proporzjonat għal 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera proporzjonat għal 
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mill-inqas 3% tal-persunal tal-Istati 

Membri mingħajr fruntieri esterni fuq l-art 

jew tal-baħar u 2% tal-persunal tal-Istati 

Membri bi fruntieri esterni fuq l-art jew tal-

baħar u li għandu jkun ta' mill-inqas 

1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 

mill-inqas 3% tal-persunal tal-Istati 

Membri mingħajr fruntieri esterni fuq l-art 

jew tal-baħar u 2% tal-persunal tal-Istati 

Membri bi fruntieri esterni fuq l-art jew tal-

baħar u li għandu jkun ta' mill-inqas 

1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. L-

Aġenzija għandha tevalwa jekk il-gwardji 

tal-fruntiera proposti mill-Istati Membri 

jikkorrispondux għall-profili definiti u 

għandha tiddeċiedi dwar il-gwardji tal-

fruntiera li għandhom jintgħażlu għall-

pula ta' riżerva rapida. L-Aġenzija 

għandu jkollha s-setgħa li tneħħi gwardja 

tal-fruntiera mill-pula f’każ ta’ mġiba 

ħażina jew ksur tar-regoli applikabbli. 

Or. en 

 

Emenda  691 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera proporzjonat għal 

mill-inqas 3% tal-persunal tal-Istati 

Membri mingħajr fruntieri esterni fuq l-

art jew tal-baħar u 2% tal-persunal tal-

Istati Membri bi fruntieri esterni fuq l-art 

jew tal-baħar u li għandu jkun ta' mill-

inqas 1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

ħamest ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera jew persunal ieħor 

rilevanti li għandu jkun ta' mill-inqas 

1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 
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mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-applikazzjoni ta’ sistema ta’ perċentwali tista’ tkun diffiċli ħafna b’mod partikolari peress li 

Stati Membri differenti għandhom sistemi differenti u huma organizzati b’mod differenti. 

Sistema li tindika l-obbligi tal-Istat Membru b’mod numeriku taħdem aħjar. 

 

Emenda  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni 

immedjata tal-Aġenzija u li jista’ jiġi 

skjerat minn kull Stat Membru fi żmien 

tlett ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan 

operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-

Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru 

ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat 

Membru għandu, fuq bażi annwali, 

jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru 

ta’ gwardji tal-fruntiera proporzjonat għal 

mill-inqas 3% tal-persunal tal-Istati 

Membri mingħajr fruntieri esterni fuq l-art 

jew tal-baħar u 2% tal-persunal tal-Istati 

Membri bi fruntieri esterni fuq l-art jew tal-

baħar u li għandu jkun ta' mill-inqas 

1 500 gwardja tal-fruntiera, li 

jikkorrispondu għall-profili identifikati 

mid-deċiżjoni tal-Bord Maniġerjali. 

5. Il-pula ta’ riżerva rapida għandha 

tkun pula standby li tista’ tiġi skjerata 

minn kull Stat Membru fi żmien tlett ijiem 

tax-xogħol minn meta l-pjan operazzjonali 

jiġi miftiehem bejn id-Direttur Eżekuttiv u 

l-Istat Membru ospitanti. Għal dak il-għan, 

kull Stat Membru għandu, fuq bażi 

annwali, jalloka numru ta’ gwardji tal-

fruntiera proporzjonat għal mill-inqas 3% 

tal-persunal tal-Istati Membri mingħajr 

fruntieri esterni fuq l-art jew tal-baħar u 

2% tal-persunal tal-Istati Membri bi 

fruntieri esterni fuq l-art jew tal-baħar u li 

għandu jkun ta' mill-inqas 1 500 gwardja 

tal-fruntiera, li jikkorrispondu għall-profili 

identifikati mid-deċiżjoni tal-Bord 

Maniġerjali. 

Or. en 

 

Emenda  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 8 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tali sekondar jista’ jkun għal 12-il xahar 

jew iktar iżda fi kwalunkwe każ dan ma 

għandux ikun inqas minn tliet xhur. Il-

gwardji tal-fruntiera sekondati għandhom 

jiġu kunsidrati bħala membri tat-timijiet u 

għandu jkollhom il-kompiti u s-setgħat tal-

membri tat-timijiet. L-Istat Membru li jkun 

sekonda l-gwardji tal-fruntiera għandu 

jitqies bħala l-Istat Membru ta’ oriġini. 

Tali sekondar fi kwalunkwe każ ma 

għandux ikun inqas minn tliet xhur. Il-

gwardji tal-fruntiera sekondati għandhom 

jiġu kunsidrati bħala membri tat-timijiet u 

għandu jkollhom il-kompiti u s-setgħat tal-

membri tat-timijiet. L-Istat Membru li jkun 

sekonda l-gwardji tal-fruntiera għandu 

jitqies bħala l-Istat Membru ta’ oriġini. 

Or. fr 

 

Emenda  694 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 8 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tali sekondar jista’ jkun għal 12-il xahar 

jew iktar iżda fi kwalunkwe każ dan ma 

għandux ikun inqas minn tliet xhur. Il-

gwardji tal-fruntiera sekondati għandhom 

jiġu kunsidrati bħala membri tat-timijiet u 

għandu jkollhom il-kompiti u s-setgħat tal-

membri tat-timijiet. L-Istat Membru li jkun 

sekonda l-gwardji tal-fruntiera għandu 

jitqies bħala l-Istat Membru ta’ oriġini. 

Tali sekondar jista’ jkun għal 12-il xahar 

jew iktar iżda fi kwalunkwe każ dan ma 

għandux ikun inqas minn tliet xhur. Il-

gwardji tal-fruntiera sekondati għandhom 

jiġu kunsidrati bħala membri tat-timijiet u 

għandu jkollhom il-kompiti u s-setgħat tal-

membri tat-timijiet. L-Istat Membru li jkun 

sekonda l-gwardji tal-fruntiera għandu 

jitqies bħala l-Istat Membru ta’ oriġini. Il-

proċedura dixxiplinarja tal-Aġenzija 

għandha tapplika wkoll għall-gwardji tal-

fruntiera sekondati. 

Or. en 

 

Emenda  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. L-Aġenzija għandha tgħarraf lill-

Parlament Ewropew fuq bażi annwali dwar 

in-numru ta’ gwardji tal-fruntiera li kull 

Stat Membru jkun impenja għat-Timijiet 

Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

skont dan l-Artikolu. 

9. L-Aġenzija għandha tgħarraf lill-

Parlament Ewropew fuq bażi annwali dwar 

in-numru ta’ gwardji tal-fruntiera li kull 

Stat Membru jkun impenja għat-Timijiet 

Ewropej ta’ Gwardji tal-Fruntiera u l-Kosta 

u n-numru ta’ Gwardji tal-Fruntiera 

effettivament imqiegħda għad-

dispożizzjoni skont dan l-Artikolu. 

Or. fr 

 

Emenda  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom, 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, iħarsu 

b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, 

inkluż l-aċċess għall-proċeduri tal-asil, u d-

dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-

eżerċizzju tas-setgħat għandha tkun 

proporzjonata mal-finijiet ta’ tali miżuri. 

Waqt li jkunu qegħdin iwettqu l-kompiti 

tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

ma għandhomx jiddiskriminaw kontra 

persuni fuq bażi ta’ sess, razza jew oriġini 

etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, 

età jew orjentazzjoni sesswali. 

4. Il-membri tat-timijiet f’kull ħin 

għandhom, fit-twettiq tal-kompiti tagħhom 

u meta jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

iħarsu b’mod sħiħ id-drittijiet 

fundamentali, inkluż l-aċċess għall-

proċeduri tal-asil, u d-dinjità umana. 

Kwalunkwe azzjoni u miżura meħuda fit-

twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-eżerċizzju 

tas-setgħat għandha tkun proporzjonata 

mal-finijiet ta’ tali miżuri. Waqt li jkunu 

qegħdin iwettqu l-kompiti tagħhom u 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, ma 

għandhomx jiddiskriminaw kontra persuni 

fuq bażi ta’ ġeneru, razza jew oriġini 

etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, 

età, identità tal-ġeneru u orjentazzjoni 

sesswali jew nazzjonalità. 

Or. en 

 

Emenda  697 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom, 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, iħarsu 

b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, 

inkluż l-aċċess għall-proċeduri tal-asil, u d-

dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-

eżerċizzju tas-setgħat għandha tkun 

proporzjonata mal-finijiet ta’ tali miżuri. 

Waqt li jkunu qegħdin iwettqu l-kompiti 

tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

ma għandhomx jiddiskriminaw kontra 

persuni fuq bażi ta’ sess, razza jew oriġini 

etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, 

età jew orjentazzjoni sesswali. 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom, 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, iħarsu 

b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, 

inkluż l-aċċess għall-proċeduri tal-asil, u d-

dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-

eżerċizzju tas-setgħat għandha tkun 

proporzjonata mal-finijiet ta’ tali miżuri. 

Waqt li jkunu qegħdin iwettqu l-kompiti 

tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

ma għandhomx jiddiskriminaw kontra 

persuni fuq bażi ta’ ġeneru, razza jew 

oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, 

diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali. 

Or. en 

 

Emenda  698 

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

aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom, 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, iħarsu 

b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, 

inkluż l-aċċess għall-proċeduri tal-asil, u 

d-dinjità umana. Kwalunkwe miżura 

meħuda fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u 

fl-eżerċizzju tas-setgħat għandha tkun 

proporzjonata mal-finijiet ta’ tali miżuri. 

Waqt li jkunu qegħdin iwettqu l-kompiti 

tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

ma għandhomx jiddiskriminaw kontra 

persuni fuq bażi ta’ sess, razza jew oriġini 

etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, 

età jew orjentazzjoni sesswali. 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom, 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u meta 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, iħarsu 

b’mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, u d-

dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda 

fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-

eżerċizzju tas-setgħat għandha tkun 

proporzjonata mal-finijiet ta’ tali miżuri. 

Waqt li jkunu qegħdin iwettqu l-kompiti 

tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, 

ma għandhomx jiddiskriminaw kontra 

persuni fuq bażi ta’ sess, razza jew oriġini 

etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, 

età jew orjentazzjoni sesswali. 
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Or. en 

 

Emenda  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-aġenzija għandha tipprovdi 

edukazzjoni obbligatorja adegwata 

sensittiva għall-ġeneru għall-persunal 

kollu tal-fruntiera u tal-infurzar tal-liġi, 

inkluż il-persunal fil-pula ta’ reazzjoni 

rapida, b’enfasi fuq id-dimensjoni tal-

ġeneri, it-tfal, il-persuni LGBTI u gruppi 

vulnerabbli oħrajn sabiex il-gwardji tal-

fruntiera u l-persunal tal-infurzar tal-liġi 

jifhmu bis-sħiħ il-fenomenu u jkunu jafu 

kif jagħrfu l-gruppi vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-aġenzija għandha tiffoka fuq l-

aħjar interess tal-minorenni mhux 

akkumpanjati, sabiex ma tittawwalx 

mingħajr bżonn il-proċedura u jiġi żgurat 

li minorenni mhux akkumpanjati 

jkollhom aċċess fil-pront għall-proċeduri 

li jiddeterminaw l-istatus ta’ protezzjoni 

internazzjonali. 

Or. en 
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Emenda  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Jiċħad l-użu regolari ta’ detenzjoni 

tar-refuġjati, jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi 

żgurat li d-drittijiet tal-bniedem ma 

jinkisrux; iħeġġeġ il-ħtieġa ta’ 

valutazzjonijiet individwali biex jiġi 

ddeterminat jekk il-prekundizzjonijiet 

meħtieġa kollha humiex issodisfati u biex 

dejjem jiġu ppreferuti alternattivi għad-

detenzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 5b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5b. Jitlob il-waqfien tad-detenzjonijiet 

kollha tat-tfal fl-UE, u li l-ġenituri jkunu 

jistgħu jgħixu ma’ wliedhom f’faċilitajiet 

xierqa mfassla apposta waqt li jistennew 

id-deċiżjoni rigward l-asil tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar 



 

AM\1092761MT.doc 39/153 PE582.071v01-00 

 MT 

espert wieħed jew iktar mill-persunal tal-

Aġenzija biex jiġi skjerat bħala uffiċjal ta’ 

koordinazzjoni għal kull operazzjoni 

konġunta jew intervent rapidu fil-fruntiera. 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika 

lill-Istat Membru ospitanti b’din il-ħatra. 

espert wieħed mill-persunal tal-Aġenzija 

biex jiġi skjerat bħala uffiċjal ta’ 

koordinazzjoni għal kull operazzjoni 

konġunta jew intervent rapidu fil-fruntiera. 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika 

lill-Istat Membru ospitanti b’din il-ħatra. 

Or. en 

 

Emenda  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jimmonitorja l-implimentazzjoni 

korretta tal-pjan operazzjonali; 

(b) jimmonitorja l-implimentazzjoni 

korretta tal-pjan operazzjonali, inkluż dwar 

il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali; 

Or. en 

 

Emenda  705 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jirrapporta lill-Aġenzija dwar l-

aspetti relatati mal-għoti ta’ garanziji 

suffiċjenti mill-Istat Membru ospitanti li 

jiżguraw il-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali matul l-operazzjoni konġunta 

jew l-intervent rapidu fil-fruntiera; 

(d) jiżgura standards tal-ġestjoni tal-

fruntiera tal-UE u l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali fuq il-fruntiera, hemmhekk 
jirrapporta lill-Aġenzija dwar l-aspetti 

relatati mal-għoti ta’ garanziji suffiċjenti 

mill-Istat Membru ospitanti li jiżguraw il-

ħarsien tad-drittijiet fundamentali matul l-

operazzjoni konġunta jew l-intervent 

rapidu fil-fruntiera; 

Or. en 
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Emenda  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jirrapporta lill-Aġenzija dwar l-

aspetti relatati mal-għoti ta’ garanziji 

suffiċjenti mill-Istat Membru ospitanti li 

jiżguraw il-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali matul l-operazzjoni konġunta 

jew l-intervent rapidu fil-fruntiera; 

(d) josserva u jippromwovi l-

applikazzjonijiet ta’ miżuri eżistenti u 

futuri tal-Unjoni dwar il-ġestjoni ta’ 

fruntieri esterni u l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali f’attivitajiet ta’ ġestjoni tal-

fruntieri, u jirrapporta lill-Aġenzija dwar 

l-aspetti relatati mal-għoti ta’ garanziji 

suffiċjenti mill-Istat Membru ospitanti li 

jiżguraw il-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali matul l-operazzjoni 

konġunta jew l-intervent rapidu fil-

fruntiera, u jirrapporta lill-Aġenzija dwar 

l-aspetti relatati mal-għoti ta’ garanziji 

suffiċjenti mill-Istat Membru ospitanti li 

jiżguraw il-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali matul l-operazzjoni konġunta 

jew l-intervent rapidu fil-fruntiera; 

Or. en 

 

Emenda  707 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Jekk il-valutazzjoni tal-

vulnerabbiltà turi li l-Istat Membru tal-

UE huwa responsabbli għan-nuqqasijiet 

fil-gwardja tal-fruntieri esterni tal-UE, 

parti mill-baġit għall-operazzjonijiet tal-

Aġenzija għandha tiġi koperta minn dak 

l-Istat Membru, li tammonta għal dak li 

tindika l-valutazzjoni bħala l-baġit 

nazzjonali li kien ikun meħtieġ ukoll għal 

ġestjoni adegwata tal-fruntiera. 
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Or. en 

 

Emenda  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sospensjoni jew terminazzjoni ta’ 

operazzjonijiet konġunti u interventi 

rapidi fil-fruntiera 

Sospensjoni jew terminazzjoni ta’ 

operazzjonijiet 

Or. en 

 

Emenda  709 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jtemm, wara li jinforma lill-Istat Membru 

konċernat, l-operazzjonijiet konġunti jew l-

interventi rapidi fil-fruntiera jekk il-

kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-

attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. 

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jtemm, wara li jinforma lill-Istat Membru 

konċernat, l-operazzjonijiet konġunti jew l-

interventi rapidi fil-fruntiera, il-proġetti 

pilota, it-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, l-operazzjonijiet ta’ 

ritorn, l-interventi ta’ ritorn u l-

arranġamenti ta’ ħidma jekk il-

kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-

attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. 

Or. en 

 

Emenda  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jtemm, wara li jinforma lill-Istat Membru 

konċernat, l-operazzjonijiet konġunti jew l-

interventi rapidi fil-fruntiera jekk il-

kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-

attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. 

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jtemm, wara li jinforma lill-Istat Membru 

konċernat u lill-Bord Maniġerjali, l-

operazzjonijiet konġunti jew l-interventi 

rapidi fil-fruntiera jekk il-kundizzjonijiet 

biex jitwettqu dawk l-attivitajiet ma 

jibqgħux issodisfati. 

Or. fr 

 

Emenda  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jtemm, wara li jinforma lill-Istat Membru 

konċernat, l-operazzjonijiet konġunti jew l-

interventi rapidi fil-fruntiera jekk il-

kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-

attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. 

1. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jtemm, 

wara li jikkonsulta kif xieraq u jinforma 

lill-Istat Membru konċernat, l-

operazzjonijiet konġunti jew l-interventi 

rapidi fil-fruntiera jekk il-kundizzjonijiet 

biex jitwettqu dawk l-attivitajiet ma 

jibqgħux issodisfati. 

Or. en 

 

Emenda  712 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jirtira l-

finanzjament ta’ operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jew 

jissospendi jew ittemm dan jekk il-pjan 

operazzjonali ma jiġix rispettat mill-Istat 

Membru ospitanti. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jirtira l-

finanzjament ta’ operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera, proġett 

pilota, tim ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-

migrazzjoni, operazzjoni ta’ ritorn jew 

intervent ta’ ritorn, jew jissospendi jew 
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ittemm dan jekk il-pjan operazzjonali ma 

jiġix rispettat mill-Istat Membru ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  713 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jirtira l-

finanzjament ta’ operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jew 

jissospendi jew ittemm dan jekk il-pjan 

operazzjonali ma jiġix rispettat mill-Istat 

Membru ospitanti. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv wara li 

jinforma lill-Istat Membru kkonċernat 
jista’ jirtira l-finanzjament ta’ operazzjoni 

konġunta, intervent rapidu fil-fruntiera jew 

skjerament ta’ tim ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni jew jissospendi 

jew ittemm dan jekk il-pjan operazzjonali 

ma jiġix rispettat mill-Istat Membru 

ospitanti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istat Membru konċernat għandu jkun informat qabel ma d-Direttur Eżekuttiv jirtira l-

operazzjoni sabiex l-Istat Membru jkun jista’ jagħmel l-arranġamenti meħtieġa biex jieħu l-

kontroll. 

 

Emenda  714 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, jekk 

huwa jew hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ 

drittijiet fundamentali jew tal-obbligi ta’ 
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jew intervent rapidu fil-fruntiera jekk 

huwa jew hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ 

drittijiet fundamentali jew tal-obbligi ta’ 

protezzjoni internazzjonali li huma ta’ 

natura gravi jew li aktarx jippersistu. 

protezzjoni internazzjonali li huma ta’ 

natura gravi jew li aktarx jippersistu. 

Or. en 

 

Emenda  715 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv wara li 

jinforma lill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirtira l-finanzjament ta’ 

operazzjoni konġunta, intervent rapidu fil-

fruntiera jew skjerament ta’ timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta, 

intervent rapidu fil-fruntiera jew 

skjerament ta’ timijiet ta’ appoġġ għall-

ġestjoni tal-migrazzjoni jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. Id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jinforma lill-Bord Maniġerjali 

b’tali deċiżjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istat Membru għandu jiġi informat bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda mid-Direttur Eżekuttiv 

u li taffettwa direttament lill-Istat Membru konċernat. 

 

Emenda  716 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. Għal dan il-għan, l-

Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tippubblika l-kriterji li jwasslu għal 

deċiżjoni dwar is-sospensjoni, it-

terminazzjoni jew l-irtirar ta’ 

finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera. 

Or. en 

 

Emenda  717 

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

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv, 

b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Forum 

Konsultattiv u l-Uffiċċju għad-Drittijiet 

Fundamentali, għandu jirtira l-

finanzjament ta’ operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera, jissospendi 

jew iwaqqaf, kompletament jew 

parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 
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 Tali deċiżjoni għandha tittieħed fuq il-

bażi ta’ kriterji oġġettivi u pubbliċi u 

għandha tintrabat mal-elementi ta’ 

drittijiet fundamentali tal-analiżi tar-riskji 

u tal-valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà u 

mar-riżultati tal-mekkaniżmu tal-ilmenti. 

Or. en 

 

Emenda  718 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta, 

intervent rapidu fil-fruntiera, proġett 

pilota, timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, operazzjoni ta’ ritorn, 

intervent ta’ ritorn u arranġament ta’ 

ħidma, jissospendi jew iwaqqaf, 

kompletament jew parzjalment, 

operazzjoni konġunta, intervent rapidu fil-

fruntiera, proġett pilota, timijiet ta’ appoġġ 

għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, operazzjoni 

ta’ ritorn, intervent ta’ ritorn u 

arranġament ta’ ħidma jekk huwa jew hija 

jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. Abbażi tar-

rakkomandazzjonijiet mill-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali, wara li 

jikkonsulta mal-Forum Konsultattiv u 

atturi rilevanti oħra, id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jadotta kriterji għall-irtirar tal-

finanzjament, is-sospensjoni jew it-

terminazzjoni ta’ attività mill-Aġenzija. Is-

sejbiet tal-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali fil-qafas tal-mekkaniżmu 

tal-ilmenti għandhom jiġu kkunsidrati. L-

Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali 

jista’ jirrakkomanda l-irtirar tal-

finanzjament, is-sospensjoni jew it-
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terminazzjoni ta’ attività. 

Or. en 

 

Emenda  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta 

jew intervent rapidu fil-fruntiera, 

jissospendi jew iwaqqaf, kompletament 

jew parzjalment, operazzjoni konġunta jew 

intervent rapidu fil-fruntiera jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira 

l-finanzjament ta’ operazzjoni konġunta, 

intervent rapidu fil-fruntiera, proġett 

pilota, timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, operazzjoni ta’ ritorn, 

intervent ta’ ritorn u arranġament ta’ 

ħidma, jissospendi jew iwaqqaf, 

kompletament jew parzjalment, 

operazzjoni konġunta jew intervent rapidu 

fil-fruntiera, proġett pilota, timijiet ta’ 

appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, 

operazzjoni ta’ ritorn, intervent ta’ ritorn 

u arranġament ta’ ħidma jekk huwa jew 

hija jqis/tqis li hemm ksur ta’ drittijiet 

fundamentali jew tal-obbligi ta’ protezzjoni 

internazzjonali li huma ta’ natura gravi jew 

li aktarx jippersistu. Abbażi tar-

rakkomandazzjonijiet mill-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali, wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv u 

atturi rilevanti oħra, id-Direttur Eżekuttiv 

għandu jadotta kriterji għall-irtirar tal-

finanzjament, is-sospensjoni jew it-

terminazzjoni ta’ attività mill-Aġenzija. L-

Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali 

jista’ jirrakkomanda l-irtirar, il-

finanzjament, is-sospensjoni jew it-

terminazzjoni ta’ attività. 

Or. en 

 

Emenda  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-ispejjeż kollha koperti mill-

Aġenzija skont l-Artikolu 23 ta’ dan ir-

Regolament jibqgħu r-responsabbiltà tal-

Aġenzija sar-ritorn effettiv tal-Gwardji 

tal-Fruntiera u l-Kosta fl-Istat Membru 

tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. Deċiżjoni ta’ sospensjoni jew 

terminazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti 

u interventi rapidi fil-fruntiera meħuda 

mid-Direttur Eżekuttiv tista’ tiġi 

kkontestata mill-Istat Membru kkonċernat 

quddiem il-Bord Maniġerjali. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

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

Eżekuttiv u, bi qbil miegħu, fuq il-Viċi Direttur; 

 

Emenda  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Evalwazzjoni tal-operazzjonijiet konġunti 

u l-interventi rapidi fil-fruntiera 

Evalwazzjoni tal-operazzjonijiet 

Or. en 

 

Emenda  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti u l-

interventi rapidi fil-fruntiera u jibgħat ir-

rapporti dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 

60 jum wara t-tmiem ta’ dawk l-

operazzjonijiet u l-proġetti lill-Bord 

Maniġerjali flimkien mal-osservazzjonijiet 

tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali. 

L-Aġenzija għandha tagħmel analiżi 

komparattiva u komprensiva ta’ dawk ir-

riżultati bl-iskop li tittejjeb il-kwalità, il-

koerenza u l-effettività tal-operazzjonijiet 

konġunti u l-interventi rapidi fil-fruntiera 
futuri, u għandha tinkludiha fir-rapport 

konsolidat tagħha ta’ attività annwali. 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti, l-

interventi rapidi fil-fruntiera, il-proġetti 

pilota, it-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, l-operazzjonijiet ta’ 

ritorn, l-interventi ta’ ritorn u l-

kooperazzjoni operazzjonali ma’ pajjiżi 

terzi, inkluż fir-rigward tal-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u jibgħat ir-rapporti 

dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 60 jum 

wara t-tmiem ta’ dawk l-operazzjonijiet u l-

proġetti lill-Bord Maniġerjali flimkien mal-

osservazzjonijiet tal-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali u l-forum konsultattiv 

FRONTEX. L-Aġenzija għandha tagħmel 

analiżi komparattiva u komprensiva ta’ 

dawk ir-riżultati bl-iskop li tittejjeb il-

kwalità, il-koerenza u l-effettività tal-

attivitajiet futuri, u għandha tinkludiha fir-

rapport konsolidat tagħha ta’ attività 

annwali. 

Or. en 

 

Emenda  724 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti u l-

interventi rapidi fil-fruntiera u jibgħat ir-

rapporti dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 

60 jum wara t-tmiem ta’ dawk l-

operazzjonijiet u l-proġetti lill-Bord 

Maniġerjali flimkien mal-osservazzjonijiet 

tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali. 

L-Aġenzija għandha tagħmel analiżi 

komparattiva u komprensiva ta’ dawk ir-

riżultati bl-iskop li tittejjeb il-kwalità, il-

koerenza u l-effettività tal-operazzjonijiet 

konġunti u l-interventi rapidi fil-fruntiera 
futuri, u għandha tinkludiha fir-rapport 

konsolidat tagħha ta’ attività annwali. 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti, l-

interventi rapidi fil-fruntiera, il-proġetti 

pilota, it-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, l-operazzjonijiet ta’ 

ritorn, l-interventi ta’ ritorn u l-

kooperazzjoni operazzjonali ma’ pajjiżi 

terzi, inkluż fir-rigward tal-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali, u jibgħat ir-rapporti 

dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 60 jum 

wara t-tmiem ta’ dawk l-operazzjonijiet u l-

proġetti lill-Bord Maniġerjali flimkien mal-

osservazzjonijiet tal-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali. L-Aġenzija għandha 

tagħmel analiżi komparattiva u 

komprensiva ta’ dawk ir-riżultati bl-iskop li 

tittejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-

effettività tal-attivitajiet futuri, u għandha 

tinkludiha fir-rapport konsolidat tagħha ta’ 

attività annwali. 

Or. en 

 

Emenda  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti u l-

interventi rapidi fil-fruntiera u jibgħat ir-

rapporti dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 

60 jum wara t-tmiem ta’ dawk l-

operazzjonijiet u l-proġetti lill-Bord 

Maniġerjali flimkien mal-osservazzjonijiet 

tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali. 

L-Aġenzija għandha tagħmel analiżi 

komparattiva u komprensiva ta’ dawk ir-

riżultati bl-iskop li tittejjeb il-kwalità, il-

koerenza u l-effettività tal-operazzjonijiet 

konġunti u l-interventi rapidi fil-fruntiera 

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet konġunti, l-

interventi rapidi fil-fruntiera, il-proġetti 

pilota, it-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni 

tal-migrazzjoni, l-operazzjonijiet ta’ 

ritorn, l-interventi ta’ ritorn u l-

kooperazzjoni operazzjonali ma’ pajjiżi 

terzi, inkluż fir-rigward tal-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali, u jibgħat ir-rapporti 

dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 60 jum 

wara t-tmiem ta’ dawk l-operazzjonijiet u l-

proġetti lill-Bord Maniġerjali flimkien mal-

osservazzjonijiet tal-Uffiċjal għad-Drittijiet 
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futuri, u għandha tinkludiha fir-rapport 

konsolidat tagħha ta’ attività annwali. 

Fundamentali. L-Aġenzija għandha 

tagħmel analiżi komparattiva u 

komprensiva ta’ dawk ir-riżultati bl-iskop li 

tittejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-

effettività tal-operazzjonijiet futuri, u 

għandha tinkludiha fir-rapport konsolidat 

tagħha ta’ attività annwali. 

Or. en 

 

Emenda  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposta għal regolament 

Chapter 2 – section 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 26 imħassar 

Uffiċċju tar-Ritorn  

1. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu jkun 

responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet 

relatati mar-ritorn tal-Aġenzija, skont id-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji 

ġenerali tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-

dritt internazzjonali, inkluża l-protezzjoni 

tar-refuġjati u l-obbligi tad-drittijiet 

umani. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu, 

b’mod partikolari: 

 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 
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integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet 

rilevanti ta’ pajjiżi terzi u partijiet 

interessati rilevanti oħra; 

(b) jagħti appoġġ operazzjonali lill-Istati 

Membri li għandhom pressjonijiet 

partikolari fuq is-sistemi ta’ ritorn 

tagħhom; 

 

(c) jikkoordina l-użu ta’ sistemi tal-

Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ 

lill-kooperazzjoni konsulari għall-

identifikazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

u l-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, 

jorganizza u jikkoordina operazzjonijiet 

ta’ ritorn u jipprovdi appoġġ għat-tluq 

volontarju; 

 

(d) jikkoordina l-attivitajiet relatati mar-

ritorn tal-Aġenzija kif stabbilit f’dan ir-

Regolament; 

 

(e) jorganizza, jippromwovi u jikkoordina 

attivitajiet li jippermettu l-iskambju ta’ 

informazzjoni u l-identifikazzjoni u 

skambji tal-aħjar prattiki fi kwistjonijiet li 

jirrigwardaw ir-ritorn bejn l-Istati 

Membri; 

 

(f) jiffinanzja jew jikkofinanzja l-

operazzjonijiet, l-interventi u l-azzjonijiet 

imsemmija f’dan il-Kapitolu b’għoti ta’ 

flus mill-baġit tiegħu, skont ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija. 

 

2. L-appoġġ operazzjonali msemmi fil-

punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jinkludi 

azzjoni biex tgħin lill-Istati Membri 

jwettqu proċeduri ta’ ritorn mill-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti billi 

jipprovdu, b’mod partikolari: 

 

(a) servizzi ta’ interpretazzjoni;  

(b) informazzjoni dwar il-pajjiżi terzi ta’ 

ritorn; 

 

(c) pariri dwar il-maniġġ u l-ġestjoni ta’ 

proċeduri ta’ ritorn f’konformità mad-

Direttiva 2008/115/KE; 

 

(d) għajnuna dwar il-miżuri meħtieġa  
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biex jiżguraw id-disponibbiltà ta’ persuni 

rimpatrijati għal skopijiet ta’ ritorn u 

jevitaw li dawn il-persuni jaħarbu. 

3. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu l-għan li 

joħloq sinerġiji u jikkonnessjan-netwerks 

u l-programmi ffinanzjati mill-Unjoni fil-

qasam tar-ritorn f’kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Kummissjoni Ewropea u n-Netwerk 

Ewropew tal-Migrazzjoni.43 

 

4. L-Aġenzija tista’ tagħmel użu mill-

mezzi finanzjarji tal-Unjoni li huma 

disponibbli fil-qasam tar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tiżgura li fil-ftehimiet 

tagħha ta’ għotja mal-Istati Membri, kull 

appoġġ finanzjarju jkun soġġett għall-

ħarsien sħiħ tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali. 

 

__________________  

43 ĠU L 131, 21.5.2008, p. 7.  

Or. en 

 

Emenda  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu jkun 

responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet 

relatati mar-ritorn tal-Aġenzija, skont id-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali 

tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-dritt 

internazzjonali, inkluża l-protezzjoni tar-

refuġjati u l-obbligi tad-drittijiet umani. L-

Uffiċċju tar-Ritorn għandu, b’mod 

partikolari: 

1. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu jkun 

responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet 

relatati mar-ritorn tal-Aġenzija, skont id-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali 

tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-dritt 

internazzjonali, inkluża l-protezzjoni tar-

refuġjati, l-obbligi tad-drittijiet umani u d-

drittijiet tat-tfal. L-Uffiċċju tar-Ritorn 

għandu, b’mod partikolari: 

Or. en 
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Emenda  729 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu jkun 

responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet 

relatati mar-ritorn tal-Aġenzija, skont id-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali 

tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-dritt 

internazzjonali, inkluża l-protezzjoni tar-

refuġjati u l-obbligi tad-drittijiet umani. L-

Uffiċċju tar-Ritorn għandu, b’mod 

partikolari: 

1. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu jkun 

responsabbli biex iwettaq l-attivitajiet 

relatati mar-ritorn tal-Aġenzija, skont id-

drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali 

tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-dritt 

internazzjonali, u l-obbligi tad-drittijiet 

umani. L-Uffiċċju tar-Ritorn għandu, 

b’mod partikolari: 

Or. en 

 

Emenda  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti 

ta’ pajjiżi terzi u partijiet interessati 

rilevanti oħra; 

a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, inkluż ir-ritorn volontarju, 

sabiex tinħoloq sistema integrata ta’ 

ġestjoni tar-ritorn bejn l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri, bil-

parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti ta’ 

pajjiżi terzi u partijiet interessati rilevanti 

oħra; 

Or. fr 

 

Emenda  731 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet 

rilevanti ta’ pajjiżi terzi u partijiet 

interessati rilevanti oħra; 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni ta’ spetturi tar-ritorn 

sfurzat u partijiet interessati rilevanti oħra; 

Or. en 

 

Emenda  732 

Jaromír Štětina 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti 

ta’ pajjiżi terzi u partijiet interessati 

rilevanti oħra; 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, inklużi ritorni volontarji, 

sabiex tinħoloq sistema integrata ta’ 

ġestjoni tar-ritorn bejn l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri, bil-

parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti ta’ 

pajjiżi terzi u partijiet interessati rilevanti 

oħra; 

Or. en 

 

Emenda  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, inkluż ir-ritorn volontarju, 
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integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti 

ta’ pajjiżi terzi u partijiet interessati 

rilevanti oħra; 

sabiex tinħoloq sistema integrata ta’ 

ġestjoni tar-ritorn bejn l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri, bil-

parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti ta’ 

pajjiżi terzi u partijiet interessati rilevanti 

oħra; 

Or. fr 

 

Emenda  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti 

ta’ pajjiżi terzi u partijiet interessati 

rilevanti oħra; 

(a) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali l-attivitajiet ta’ ritorn tal-

Istati Membri, sabiex tinħoloq sistema 

integrata ta’ ġestjoni tar-ritorn bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 

inkluż tluq volontarju bil-parteċipazzjoni 

tal-awtoritajiet rilevanti ta’ pajjiżi terzi u 

partijiet interessati rilevanti oħra; 

Or. en 

 

Emenda  735 

Jaromír Štětina 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jikkoopera mal-pajjiżi terzi sabiex 

jiffaċilita l-attivitajiet ta' ritorn tal-Istati 

Membri; 

Or. en 

 



 

AM\1092761MT.doc 57/153 PE582.071v01-00 

 MT 

Emenda  736 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jikkoordina fil-livell tekniku u 

operazzjonali ritorni volontarji assistiti 

mill-Istati Membri, billi jipprovdi 

assistenza matul l-fażi ta’ qabel it-tluq, 

tal-ivvjaġġar u ta’ wara l-wasla, 

b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ migranti 

vulnerabbli; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar ir-Ritorn (COM(2015)453 final) itenni li: "Ir-ritorn 

volontarju ta’ migranti irregolari lejn pajjiżhom tibqa’ l-għażla preferuta kull meta jkun 

possibbli". Minħabba r-rwol imsaħħaħ fil-qasam tar-ritorn previst għall-Aġenzija mir-

regolament propost, għandha tiġi prevista l-possibbiltà għall-Aġenzija biex tikkoordina fil-

livell tekniku u operazzjonali ritorni volontarji mill-Istati Membri tal-UE, li jkopru l-passi 

kollha tal-proċedura ta’ ritorn volontarju, inklużi l-fażijiet ta’ qabel it-tluq, tal-ivvjaġġar u ta’ 

wara l-wasla. 

 

Emenda  737 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jikkoordina l-użu ta’ sistemi tal-

Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ 

lill-kooperazzjoni konsulari għall-

identifikazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

u l-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, 

jorganizza u jikkoordina operazzjonijiet ta’ 

ritorn u jipprovdi appoġġ għat-tluq 

volontarju; 

(c) jikkoordina l-użu ta’ sistemi tal-

Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ 

lill-kooperazzjoni konsulari għall-

identifikazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

u l-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, 

mingħajr ma jiżvela jekk iċ-ċittadin ta’ 

pajjiż terz talabx asil, jorganizza u 

jikkoordina operazzjonijiet ta’ ritorn u 

jipprovdi appoġġ għat-tluq volontarju; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, li jikkonċerna l-assistenza amministrattiva, 

jirrifletti wkoll il-fatt li refuġjat ma jistax jiddependi fuq il-protezzjoni nazzjonali tal-pajjiż ta’ 

oriġini tiegħu jew tagħha. Huwa intiż ukoll biex jipprevjeni milli refuġjat jiġi espost għal 

persekuzzjoni permezz ta’ kuntatt mal-awtoritajiet tal-pajjiż ta’ oriġini tiegħu jew tagħha u 

biex jipprevjeni milli membri tal-familja u/jew assoċjati li jkunu għadhom fil-pajjiż ta’ oriġini 

jitpoġġew f’riskju. 

 

Emenda  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c) jikkoordina l-użu ta’ sistemi tal-

Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ 

lill-kooperazzjoni konsulari għall-

identifikazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

u l-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, 

jorganizza u jikkoordina operazzjonijiet ta’ 

ritorn u jipprovdi appoġġ għat-tluq 

volontarju; 

c) jikkoordina l-użu ta’ sistemi tal-

Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ 

lill-kooperazzjoni konsulari għall-

identifikazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

u l-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar, iniedi, 

jorganizza u jikkoordina operazzjonijiet ta’ 

ritorn u jipprovdi appoġġ għat-tluq 

volontarju b’kooperazzjoni mal-Istati 

Membri; 

Or. fr 

 

Emenda  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jikkoordina l-attivitajiet relatati 

mar-ritorn tal-Aġenzija kif stabbilit f’dan 

ir-Regolament; 

(d) jikkoordina u/jew jorganizza l-

attivitajiet relatati mar-ritorn tal-Aġenzija 

kif stabbilit f’dan ir-Regolament; 
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Or. en 

 

Emenda  740 

Michał Boni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jorganizza, jippromwovi u 

jikkoordina attivitajiet li jippermettu l-

iskambju ta’ informazzjoni u l-

identifikazzjoni u skambji tal-aħjar prattiki 

fi kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-ritorn bejn 

l-Istati Membri; 

(e) jorganizza, jippromwovi u 

jikkoordina attivitajiet li jippermettu l-

iskambju ta’ informazzjoni u l-

identifikazzjoni u skambji tal-aħjar prattiki 

fi kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-ritorn bejn 

l-Istati Membri, u b’kooperazzjoni ma’ 

pajjiżi terzi; 

Or. en 

 

Emenda  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jiffinanzja jew jikkofinanzja l-

operazzjonijiet, l-interventi u l-azzjonijiet 

imsemmija f’dan il-Kapitolu b’għoti ta’ 

flus mill-baġit tiegħu, skont ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija. 

(f) jiffinanzja jew jikkofinanzja l-

operazzjonijiet, l-interventi u l-azzjonijiet 

imsemmija f’dan il-Kapitolu mill-baġit 

tiegħu, skont ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 fa. jagħti parir u appoġġ lill-Istati 

Membri bl-implimentazzjoni tal-proċeduri 

ta’ ritorn, skont id-Direttiva tal-2008 dwar 

standards u proċeduri komuni fl-Istati 

Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż 

illegalment. 

Or. fr 

 

Emenda  743 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni dwar il-pajjiżi terzi 

ta’ ritorn; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma għandux ikun il-kompitu tal-EBCG li jipprovdi informazzjoni dwar pajjiżi terzi. Is-SEAE 

u l-EASO diġà qed jipprovdu ħafna dwar pajjiżi terzi/pajjiżi terzi ta’ oriġini, ... 

 

Emenda  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni dwar il-pajjiżi terzi 

ta’ ritorn; 

imħassar 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-Aġenzija mhix u ma tistax tkun responsabbli għall-valutazzjoni ta’ jekk pajjiż terz huwiex 

pajjiż xieraq għar-ritorn skont id-dritt tal-Unjoni. Tali kompitu pjuttost huwa wieħed għal 

Aġenzija tal-Unjoni speċjalizzata bħall-EASO jew l-FRA. 

 

Emenda  745 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) informazzjoni dwar il-pajjiżi terzi 

ta’ ritorn; 

(b) informazzjoni dwar il-pajjiżi terzi 

ta’ ritorn, inkluża informazzjoni dwar is-

sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali, 

b’kooperazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew ta’ 

Appoġġ fil-qasam tal-Asil u l-Aġenzija 

għad-Drittijiet Fundamentali; 

Or. en 

 

Emenda  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) għajnuna dwar il-miżuri meħtieġa 

biex jiżguraw id-disponibbiltà ta’ persuni 

rimpatrijati għal skopijiet ta’ ritorn u 

jevitaw li dawn il-persuni jaħarbu. 

(d) għajnuna dwar il-miżuri li huma 

leġittimi, proporzjonati u meħtieġa biex 

jiżguraw id-disponibbiltà ta’ persuni 

rimpatrijati għal skopijiet ta’ ritorn u 

jevitaw li dawn il-persuni jaħarbu 

f’konformità mad-Direttiva 2008/115/KE 

u d-dritt internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  747 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) għajnuna dwar il-miżuri meħtieġa 

biex jiżguraw id-disponibbiltà ta’ persuni 

rimpatrijati għal skopijiet ta’ ritorn u 

jevitaw li dawn il-persuni jaħarbu. 

(d) għajnuna dwar il-miżuri li huma 

leġittimi, proporzjonati u meħtieġa biex 

jiżguraw id-disponibbiltà ta’ persuni 

rimpatrijati għal skopijiet ta’ ritorn, jevitaw 

li dawn il-persuni jaħarbu u parir dwar 

alternattivi għad-detenzjoni f’konformità 

mad-Direttiva 2008/115/KE u d-dritt 

internazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/115/KE u l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2013/33/UE jeħtieġu 

li l-Istati Membri tal-UE jiżguraw li d-detenzjoni tintuża bħala l-aħħar miżura, li tiġi 

applikata biss "dment li ma jistgħux jiġu applikati b’mod effettiv miżuri oħrajn suffiċjenti iżda 

inqas koersivi fil-każ speċifiku". L-Aġenzija b’hekk għandha tipprovdi għajnuna lill-Istati 

Membri dwar miżuri li huma leġittimi, proporzjonati u meħtieġa, li jiffokaw fuq parir dwar 

alternattivi għad-detenzjoni, f’konformità mal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2008/115/KE u l-

Artikolu 8 tad-Direttiva 2013/33/UE. 

 

Emenda  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tagħmel użu mill-

mezzi finanzjarji tal-Unjoni li huma 

disponibbli fil-qasam tar-ritorn. L-Aġenzija 

għandha tiżgura li fil-ftehimiet tagħha ta’ 

għotja mal-Istati Membri, kull appoġġ 

finanzjarju jkun soġġett għall-ħarsien sħiħ 

tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

4. L-Aġenzija tista’ tagħmel użu mill-

mezzi finanzjarji tal-Unjoni li huma 

disponibbli fil-qasam tar-ritorn. L-Aġenzija 

għandha tiżgura li fil-ftehimiet tagħha mal-

awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi li kull appoġġ 

finanzjarju jkun soġġett għall-konklużjoni 

tal-ftehimiet ta’ ammissjoni mill-ġdid. 

Or. en 
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Emenda  749 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Skont id-Direttiva 2008/115/KE, u 

mingħajr ma toqgħod tidħol fil-mertu tad-

deċiżjonijiet ta’ ritorn, l-Aġenzija għandha 

tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, fuq talba 

ta’ wieħed jew diversi Stati Membri 

parteċipanti, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, inkluż permezz ta’ kiri ta’ inġenji 

tal-ajru għall-iskop ta’ tali operazzjonijiet. 

L-Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tipproponi lill-Istati Membri biex 

jikkoordinaw jew jorganizzaw 

operazzjonijiet ta’ ritorn. 

1. Skont id-Direttiva 2008/115/KE, u 

mingħajr ma toqgħod tidħol fil-mertu tad-

deċiżjonijiet ta’ ritorn, l-Aġenzija għandha 

tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, fuq talba 

ta’ wieħed jew diversi Stati Membri 

parteċipanti, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, inkluż permezz ta’ kiri ta’ inġenji 

tal-ajru għall-iskop ta’ tali operazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Skont id-Direttiva 2008/115/KE, u 

mingħajr ma toqgħod tidħol fil-mertu tad-

deċiżjonijiet ta’ ritorn, l-Aġenzija għandha 

tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, fuq talba 

ta’ wieħed jew diversi Stati Membri 

parteċipanti, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, inkluż permezz ta’ kiri ta’ inġenji 

tal-ajru għall-iskop ta’ tali operazzjonijiet. 

L-Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tipproponi lill-Istati Membri biex 

jikkoordinaw jew jorganizzaw 

operazzjonijiet ta’ ritorn. 

1. Skont id-Direttiva 2008/115/KE, u 

mingħajr ma toqgħod tidħol fil-mertu tad-

deċiżjonijiet ta’ ritorn, l-Aġenzija għandha 

tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, fuq talba 

ta’ wieħed jew diversi Stati Membri 

parteċipanti, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, inkluż permezz ta’ kiri ta’ inġenji 

tal-ajru għall-iskop ta’ tali operazzjonijiet. 

L-Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tipproponi lill-Istati Membri biex 

jikkoordinaw jew jorganizzaw 

operazzjonijiet ta’ ritorn, inkluż permezz 
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tal-kiri ta’ inġenji tal-ajru għall-iskop ta’ 

tali operazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  751 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Aġenzija ma għandhiex 

tikkoordina, torganizza jew tipproponi 

operazzjonijiet ta’ ritorn għal pajjiżi terzi 

meta jkunu ġew identifikati riskji ta’ ksur 

tad-drittijiet fundamentali jew nuqqasijiet 

serji fil-liġijiet u l-proċeduri ċivili u 

kriminali rilevanti permezz ta’ analiżi tar-

riskji, jew rapport mill-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali, aġenziji tal-UE, 

korpi tad-drittijiet umani, 

organizzazzjonijiet intergovernattivi u 

mhux governattivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 19(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprevedi li "ħadd ma jista’ 

jitneħħa, jitkeċċa jew ikun estradit lejn Stat fejn hemm riskju serju li jkun soġġett għall-piena 

tal-mewt, għat-tortura jew trattamenti oħra inumani jew degradanti". 

 

Emenda  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Aġenzija ma għandhiex 

tikkoordina, torganizza jew tipproponi 
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operazzjonijiet ta’ ritorn minn Stati 

Membri li mhumiex jimplimentaw bis-

sħiħ il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-

Unjoni, b’mod partikolari d-

Direttiva 2008/115/KE, id-

Direttiva 2013/32/UE (li tissostitwixxi d-

Direttiva 2005/85/KE) u d-

Direttiva 2011/95/UE, jew lejn kwalunkwe 

pajjiż terz meta jkunu ġew identifikati 

riskji ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali 

jew nuqqasijiet serji fil-liġijiet u l-

proċeduri ċivili u kriminali rilevanti 

permezz ta’ analiżi tar-riskji, jew rapporti 

mill-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali, aġenziji tal-UE, korpi tad-

drittijiet tal-bniedem, organizzazzjonijiet 

intergovernattivi u mhux governattivi. 

Or. en 

 

Emenda  753 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-

Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tinkludi fil-pjan operazzjonali kontinwu d-

dati u d-destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet 

ta’ ritorn li hija tqis bħala meħtieġa, abbażi 

ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-

Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’ tinkludi fil-pjan 

operazzjonali kontinwu d-dati u d-

destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn li l-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba jqisu bħala meħtieġa, 

abbażi ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 
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jkun għaddej. jkun għaddej. 

Or. en 

 

Emenda  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-

Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tinkludi fil-pjan operazzjonali kontinwu d-

dati u d-destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet 

ta’ ritorn li hija tqis bħala meħtieġa, abbażi 

ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 

jkun għaddej. 

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-

Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja jew 

fuq talba ta’ Stat Membru, tinkludi fil-pjan 

operazzjonali kontinwu d-dati u d-

destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn li hija tqis bħala meħtieġa, abbażi ta’ 

valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 

jkun għaddej. 

Or. fr 

 

Emenda  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-

2. L-Istati Membri għandhom mill-

inqas fuq bażi ta’ kull xahar jinformaw lill-
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Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja, 

tinkludi fil-pjan operazzjonali kontinwu d-

dati u d-destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet 

ta’ ritorn li hija tqis bħala meħtieġa, abbażi 

ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 

jkun għaddej. 

Aġenzija dwar l-operazzjonijiet nazzjonali 

tagħhom ta’ ritorn ippjanati, kif ukoll dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew 

koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija 

għandha tfassal pjan operazzjonali sabiex 

tipprovdi lill-Istati Membri li qegħdin 

jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali 

meħtieġ, inkluż it-tagħmir tekniku. L-

Aġenzija tista’, fuq inizjattiva proprja jew 

fuq talba ta’ Stat Membru, tinkludi fil-pjan 

operazzjonali kontinwu d-dati u d-

destinazzjonijiet ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn li hija tqis bħala meħtieġa, abbażi ta’ 

valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jiddeċiedi, fuq 

proposta tad-Direttur Eżekuttiv, fuq il-

modus operandi tal-pjan operazzjonali li 

jkun għaddej. 

Or. fr 

 

Emenda  756 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-pjanijiet operazzjonali għall-

operazzjonijiet u l-interventi ta’ ritorn 

kollha appoġġjati u kkoordinati mill-

Aġenzija għandhom jiġu miftiehma minn, 

u jkunu vinkolanti fuq, l-Aġenzija, l-Istati 

Membri parteċipanti u l-pajjiżi terzi 

parteċipanti fl-operazzjonijiet ta’ ritorn u 

l-interventi ta’ ritorn kollha, fuq il-

proposta tad-Direttur Eżekuttiv. Il-

pjanijiet operazzjonali għandhom jiġu 

abbozzati f’konformità mal-Artikolu 15 u 

għandhom ikopru l-aspetti kollha 

neċessarji għat-twettiq tal-operazzjoni ta’ 

ritorn, inkluż inter alia, il-proċeduri 

għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-

mekkaniżmi tal-ilmeni, u dispożizzjonijiet 

dettaljati dwar l-implimentazzjoni tas-

salvagwardji tad-drittijiet fundamentali u 
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l-istat tad-dritt, b’referenza għall-

istandards u l-kodiċi ta’ kondotta 

rilevanti. 

Or. en 

 

Emenda  757 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, jew tipproponi 

fuq l-inizjattiva proprja, il-koordinazzjoni 

jew l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, li għalihom il-mezz ta’ trasport u l-

iskorti tar-ritorn sfurzat jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”). L-Istati 

Membri parteċipanti u l-Aġenzija 

għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u l-użu proporzjonat 

ta’ mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha. 

Mill-inqas rappreżentant ta’ Stat Membru u 

spettur ta’ ritorn sfurzat mill-pula stabbilita 

skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu 

preżenti matul l-operazzjoni kollha tar-

ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, il-

koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn, li għalihom il-

mezzi ta’ trasport jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”). L-Istati 

Membri parteċipanti u l-Aġenzija 

għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u l-użu proporzjonat 

ta’ mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha. 

Mill-inqas rappreżentant ta’ Stat Membru u 

spettur ta’ ritorn sfurzat mill-pula stabbilita 

skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu 

preżenti matul l-operazzjoni kollha tar-

ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-linja gwida 20(3) tal-Kunsill tal-Ewropa "Għoxrin Linja Gwida dwar ir-Ritorn Sfurzat", 

tistabbilixxi li "l-operazzjoni ta’ ritorn sfurzat għandha tiġi ddokumentata bis-sħiħ, b’mod 

partikolari fir-rigward ta’ kwalunkwe inċident sinifikanti li jista’ jseħħ jew kwalunkwe mezz 

ta’ trażżin użat matul l-operazzjoni". Il-Kodiċi ta’ Kondotta Frontex għall-Operazzjonijiet ta’ 

Ritorn Konġunti (l-Artikolu 14(6)) jisħaq fuq l-obbligu ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat biex 

jibagħtu r-rapport tagħhom lil Frontex f’ħin xieraq wara t-tmiem ta’ JRO u biex jinkludu l-

osservazzjonijiet tagħhom fir-Rapport Finali tal-Operazzjoni ta’ Ritorn li għandu jintbagħat 

lil Frontex. 
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Emenda  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, jew tipproponi 

fuq l-inizjattiva proprja, il-koordinazzjoni 

jew l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, li għalihom il-mezz ta’ trasport u l-

iskorti tar-ritorn sfurzat jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”). L-Istati 

Membri parteċipanti u l-Aġenzija 

għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u l-użu proporzjonat 

ta’ mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha. 

Mill-inqas rappreżentant ta’ Stat Membru u 

spettur ta’ ritorn sfurzat mill-pula stabbilita 

skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu 

preżenti matul l-operazzjoni kollha tar-

ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, jew tipproponi 

fuq l-inizjattiva proprja, il-koordinazzjoni 

jew l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, li għalihom il-mezz ta’ trasport u l-

iskorti tar-ritorn sfurzat jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”), bil-

kundizzjoni li dak il-pajjiż terz ikun 

marbut mill-Konvenzjoni Ewropea dwar 

id-Drittijiet tal-Bniedem. L-Aġenzija 

għandha tiżgura li l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali u l-użu proporzjonat ta’ 

mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti matul 

l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha. Mill-inqas 

rappreżentant ta’ Stat Membru u spettur ta’ 

ritorn sfurzat mill-pula stabbilita skont l-

Artikolu 28 għandhom ikunu preżenti 

matul l-operazzjoni kollha tar-ritorn sal-

wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F’każijiet fejn pajjiżi terzi għandhom iwettqu operazzjoni ta’ ritorn, huwa indispensabbli li 

jkun hemm ċarezza dwar ir-responsabbiltà għall-iżgurar li l-operazzjoni tikkonforma mar-

rekwiżiti tad-drittijiet fundamentali tad-dritt tal-Unjoni. Jekk l-Aġenzija tixtieq tassisti fi jew 

torganizza tali operazzjoni ta’ ritorn, din għandha twettaq dik ir-responsabbiltà. 

 

Emenda  759 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, jew tipproponi 

fuq l-inizjattiva proprja, il-koordinazzjoni 

jew l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, li għalihom il-mezz ta’ trasport u l-

iskorti tar-ritorn sfurzat jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”). L-Istati 

Membri parteċipanti u l-Aġenzija 

għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u l-użu proporzjonat 

ta’ mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha. 

Mill-inqas rappreżentant ta’ Stat Membru u 

spettur ta’ ritorn sfurzat mill-pula stabbilita 

skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu 

preżenti matul l-operazzjoni kollha tar-

ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba tal-

Istati Membri parteċipanti, jew tipproponi 

fuq l-inizjattiva proprja, il-koordinazzjoni 

jew l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn, li għalihom il-mezz ta’ trasport u l-

iskorti tar-ritorn sfurzat jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni minn pajjiż terz tar-ritorn 

(“operazzjonijiet ta’ ritorn bi ġbir”). L-Istati 

Membri parteċipanti u l-Aġenzija 

għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-

drittijiet fundamentali u l-użu proporzjonat 

ta’ mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni ta’ tneħħija kollha, bl-

aktar konformità stretta mad-Dritt 

Internazzjonali dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem, jiġifieri l-prinċipju ta’ non-

refoulement. Mill-inqas rappreżentant ta’ 

Stat Membru u spettur ta’ ritorn sfurzat 

mill-pula stabbilita skont l-Artikolu 28 

għandhom ikunu preżenti matul l-

operazzjoni kollha tar-ritorn sal-wasla fil-

pajjiż terz ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  760 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-ispetturi tar-ritorn sfurzat 

għandhom jippreżentaw ir-rapport dwar l-

eżitu tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ 

tagħhom lill-Aġenzija, inkluż l-Uffiċjal 

għad-Drittijiet Fundamentali. 

Or. en 
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Emenda  761 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba 

tal-Istati Membri parteċipanti jew pajjiż 

terz, jew tipproponi fuq inizjattiva proprja, 

il-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn, li matulhom 

għadd ta’ persuni ripatrijati li jkunu 

soġġetti għal deċiżjoni ta’ ritorn ta’ pajjiż 

terz jingħaddu minn dan il-pajjiż terz għal 

pajjiż terz ieħor ta’ ritorn (“operazzjonijiet 

ta’ ritorn imħallta”), sakemm il-pajjiż terz 

li jkun ħareġ id-deċiżjoni ta’ ritorn ikun 

marbut bil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem. L-Istati Membri 

parteċipanti u l-Aġenzija għandhom 

jiżguraw li l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali u l-użu proporzjonat ta’ 

mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni kollha ta’ tneħħija, 

b’mod partikolari bil-preżenza tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat u tal-iskorti tar-ritorn 

sfurzat ta’ pajjiż terz. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba 

tal-Istati Membri parteċipanti jew pajjiż 

terz, jew tipproponi fuq inizjattiva proprja, 

il-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn, li matulhom 

imħassar 
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għadd ta’ persuni ripatrijati li jkunu 

soġġetti għal deċiżjoni ta’ ritorn ta’ pajjiż 

terz jingħaddu minn dan il-pajjiż terz għal 

pajjiż terz ieħor ta’ ritorn (“operazzjonijiet 

ta’ ritorn imħallta”), sakemm il-pajjiż terz 

li jkun ħareġ id-deċiżjoni ta’ ritorn ikun 

marbut bil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem. L-Istati Membri 

parteċipanti u l-Aġenzija għandhom 

jiżguraw li l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali u l-użu proporzjonat ta’ 

mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni kollha ta’ tneħħija, 

b’mod partikolari bil-preżenza tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat u tal-iskorti tar-ritorn 

sfurzat ta’ pajjiż terz. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni ċara għaliex l-Aġenzija għandha twettaq operazzjonijiet ta’ 

ritorn minn pajjiż terz għal ieħor ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz li jkunu soġġetti għal deċiżjonijiet 

ta’ ritorn maħruġa minn pajjiż terz. M’hemm assolutament l-ebda rabta mal-fruntieri esterni 

tal-Unjoni. Barra minn hekk, ikun impossibbli għall-Aġenzija li tiggarantixxi li kemm id-

deċiżjoni ta’ ritorn kif ukoll il-proċeduri ta’ ritorn tal-pajjiż terz inkwistjoni jikkonformaw 

mad-dritt tal-Unjoni u l-istandards tad-drittijiet fundamentali. 

 

Emenda  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tipprovdi l-

assistenza meħtieġa u tiżgura, fuq talba 

tal-Istati Membri parteċipanti jew pajjiż 

terz, jew tipproponi fuq inizjattiva proprja, 

il-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn, li matulhom 

għadd ta’ persuni ripatrijati li jkunu 

soġġetti għal deċiżjoni ta’ ritorn ta’ pajjiż 

terz jingħaddu minn dan il-pajjiż terz għal 

pajjiż terz ieħor ta’ ritorn (“operazzjonijiet 

imħassar 
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ta’ ritorn imħallta”), sakemm il-pajjiż terz 

li jkun ħareġ id-deċiżjoni ta’ ritorn ikun 

marbut bil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem. L-Istati Membri 

parteċipanti u l-Aġenzija għandhom 

jiżguraw li l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali u l-użu proporzjonat ta’ 

mezzi ta’ restrizzjoni jkunu garantiti 

matul l-operazzjoni kollha ta’ tneħħija, 

b’mod partikolari bil-preżenza tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat u tal-iskorti tar-ritorn 

sfurzat ta’ pajjiż terz. 

Or. en 

 

Emenda  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Kull operazzjoni ta’ ritorn għandha 

tkun monitorjata skont l-Artikolu 8(6) tad-

Direttiva 2008/115/KE. Il-monitoraġġ tal-

operazzjonijiet ta’ ritorn għandu jitwettaq 

fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti 

u għandu jkopri l-operazzjoni ta’ ritorn 

kollha mill-fażi ta’ qabel it-tluq sat-

trasferiment tal-persuni ripatrijati fil-pajjiż 

terz ta’ ritorn. 

5. Kull operazzjoni ta’ ritorn għandha 

tkun monitorjata skont l-Artikolu 8(6) tad-

Direttiva 2008/115/KE. Il-monitoraġġ tal-

operazzjonijiet ta’ ritorn għandu jitwettaq 

mill-ispettur tar-ritorn sfurzat fuq il-bażi 

ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti u għandu 

jkopri l-operazzjoni ta’ ritorn kollha mill-

fażi ta’ qabel it-tluq sat-trasferiment tal-

persuni ripatrijati fil-pajjiż terz ta’ ritorn. L-

ispettur tar-ritorn sfurzat għandu 

jippreżenta rapport dwar il-monitoraġġ 

tal-operazzjoni lid-Direttur Eżekuttiv u 

lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-

Istati Membri kollha involuti f’dik l-

operazzjoni. Kwalunkwe segwitu xieraq 

għandu jiġi żgurat mid-Direttur Eżekuttiv 

u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 

rispettivament. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun ċar li r-rapporti fil-kuntest tal-monitoraġġ ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn iridu jiġu 

ppreżentati lid-Direttur Eżekuttiv u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jiġi żgurat 

segwitu adegwat dwar kwalunkwe problema li tkun qamet matul l-operazzjoni ta’ ritorn. 

 

Emenda  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-operazzjonijiet ta’ ritorn 

b’għotjiet mill-baġit tagħha, skont ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija, 

filwaqt li tagħti prijorità lil dawk mwettqa 

minn Stat Membru wieħed jew iktar, jew 

minn hotspots. 

6. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja l-operazzjonijiet ta’ ritorn 

b’għotjiet mill-baġit tagħha, skont ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija, 

filwaqt li tagħti prijorità lil dawk mwettqa 

mill-ikbar numru ta’ Stati Membri, jew 

minn hotspots. 

Or. fr 

 

Emenda  766 

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

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. L-Aġenzija ma għandhiex 

tikkoordina, torganizza jew tipproponi 

operazzjonijiet ta’ ritorn jew interventi ta’ 

ritorn għal kwalunkwe pajjiż terz meta 

jkunu ġew identifikati riskji ta’ ksur jew 

nuqqasijiet serji tad-drittijiet 

fundamentali permezz ta’ analiżi tar-riskji 

jew rapporti mill-istituzzjonijiet tal-UE, is-

SEAE jew l-Aġenziji tal-UE. 

Or. en 
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Emenda  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 28 imħassar 

Pula ta’ Spetturi tar-Ritorn Sfurzat  

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi pula 

ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn korpi 

nazzjonali kompetenti li jwettqu attivitajiet 

ta’ monitoraġġ ta’ ritorn sfurzat skont l-

Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE u 

li tħarrġu skont l-Artikolu 35. 

 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-

ispetturi tar-ritorn sfurzat li għandhom 

ikunu disponibbli għal dik il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward 

ta’ kull bidla sussegwenti fil-profil u n-

numru. L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 

jikkorrispondu għall-profil definit. 

 

3. L-Aġenzija għandha tagħmel 

disponibbli l-ispetturi tar-ritorn sfurzat, 

fuq talba, lill-Istati Membri parteċipanti 

biex jimmonitorjaw, f’isimhom, l-

implimentazzjoni korretta tal-operazzjoni 

ta’ ritorn u biex jieħdu sehem fl-interventi 

ta’ ritorn. 

 

Or. en 

 

Emenda  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn 

korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu 

attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ ritorn sfurzat 

skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 

2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. 

1. L-Aġenzija għad-Drittijiet 

Fundamentali għandha tikkostitwixxi pula 

ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn korpi 

nazzjonali kompetenti li jwettqu attivitajiet 

indipendenti ta’ monitoraġġ ta’ ritorn 

sfurzat skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 

2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. L-ispetturi tar-ritorn sfurzat 

għandhom jirrapportaw ukoll lill-

Aġenzija, inkluż l-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  769 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn 

korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu 

attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ ritorn sfurzat 

skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 

2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn 

korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu 

attivitajiet indipendenti ta’ monitoraġġ ta’ 

ritorn sfurzat skont l-Artikolu 8(6) tad-

Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. L-ispetturi tar-ritorn sfurzat 

għandhom jirrapportaw ukoll lill-

Aġenzija, inkluż l-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-linja gwida 20(3) tal-Kunsill tal-Ewropa "Għoxrin Linja Gwida dwar ir-Ritorn Sfurzat", 

tistabbilixxi li "l-operazzjoni ta’ ritorn sfurzat għandha tiġi ddokumentata bis-sħiħ, b’mod 

partikolari fir-rigward ta’ kwalunkwe inċident sinifikanti li jista’ jseħħ jew kwalunkwe mezz 

ta’ trażżin użat matul l-operazzjoni". Il-Kodiċi ta’ Kondotta Frontex għall-Operazzjonijiet ta’ 

Ritorn Konġunti (l-Artikolu 14(6)) jisħaq fuq l-obbligu ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat biex 

jibagħtu r-rapport tagħhom lil Frontex f’ħin xieraq wara t-tmiem ta’ JRO u biex jinkludu l-
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osservazzjonijiet tagħhom fir-Rapport Finali tal-Operazzjoni ta’ Ritorn li għandu jintbagħat 

lil Frontex. 

 

Emenda  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn 

korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu 

attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ ritorn sfurzat 

skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 

2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. 

1. L-Aġenzija, wara li tikkonsulta 

mal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet 

Fundamentali, għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ spetturi tar-ritorn sfurzat minn 

korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu 

attivitajiet ta’ monitoraġġ ta’ ritorn sfurzat 

skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 

2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. L-Aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

għandha tiżviluppa metodi u standards 

biex ittejjeb il-kwalità tal-monitoraġġ u 

tkun responsabbli għat-taħriġ ta’ spetturi 

tar-ritorn sfurzat. 

Or. en 

 

Emenda  771 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dak il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numru. 

L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dik il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numru. 

L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 
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jikkorrispondu għall-profil definit. jikkorrispondu għall-profil definit. L-

ispetturi tar-ritorn sfurzat bi profil ta’ 

protezzjoni tat-tfal għandhom jiġu inklużi 

fil-pula u jkunu meħtieġa għal 

kwalunkwe operazzjoni ta’ ritorn li 

tinvolvi tfal. 

Or. en 

 

Emenda  772 

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 28 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dak il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numru. 

L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 

jikkorrispondu għall-profil definit. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dik il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numru. 

L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 

jikkorrispondu għall-profil definit. Fil-pula 

jrid jiġi inkluż profil ta’ protezzjoni tat-tfal 

għal kwalunkwe operazzjoni jew intervent 

ta’ ritorn li jinvolvu tfal. 

Or. en 

 

Emenda  773 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

2. Il-Bord Maniġerjali, fuq proposta 

tad-Direttur Eżekuttiv għandu 
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tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dak il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-

numru. L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn sfurzat li 

jikkorrispondu għall-profil definit. 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat li għandhom ikunu 

disponibbli għal dik il-pula. L-istess 

proċedura għandha tapplika fir-rigward ta’ 

kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numri 

kumplessivi. L-Istati Membri, fejn 

possibbli, għandhom jikkontribwixxu 

għall-pula billi jinnominaw l-ispetturi tar-

ritorn sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Bord Maniġerjali għandu jiddetermina l-profil u n-numru f’konformità mal-proċedura 

relatata ma’ puli oħra previsti f’din il-proposta. 

 

Emenda  774 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-kontribut mill-Istati Membri fir-

rigward tal-ispetturi tar-ritorn sfurzat 

tagħhom għal operazzjonijiet u interventi 

ta’ ritorn speċifiċi għas-sena ta’ wara 

għandu jiġi ppjanat fuq il-bażi ta’ 

negozjati u ftehimiet bilaterali annwali 

bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. Skont 

dawn il-ftehimiet, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu disponibbli l-ispetturi 

tar-ritorn sfurzat għall-iskjerament fuq 

talba tal-Aġenzija, sakemm dawn ma 

jkunux qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni 

eċċezzjonali li taffettwa b’mod sostanzjali 

t-twettiq tal-kompiti nazzjonali. Tali talba 

għandha ssir mill-inqas 21 jum tax-

xogħol qabel l-iskjerament previst, jew 

ħamest ijiem tax-xogħol f’każ ta’ 

Intervent ta’ Ritorn Rapidu. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni tirrifletti dispożizzjonijiet simili għal puli oħra u hija importanti fir-

rigward tal-ispetturi tar-ritorn sfurzat. 

 

Emenda  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-ispetturi tar-ritorn sfurzat 

għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri 

dixxiplinarji tal-Istat Membru ta’ oriġini 

tagħhom. L-Istat Membru ta’ oriġini 

għandu jipprovdi għal miżuri dixxiplinarji 

jew oħrajn xierqa skont id-dritt nazzjonali 

tiegħu f’każ ta’ ksur tad-drittijiet 

fundamentali jew ta’ obbligi ta’ 

protezzjoni internazzjonali matul 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ispetturi tar-ritorn sfurzat għandhom ikunu soġġetti għall-istess miżuri dixxiplinarji bħall-

Gwardji tal-Fruntiera li jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-Gwardja tal-Fruntiera u l-

Kosta skont l-Artikolu 20. 

 

Emenda  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 29 imħassar 

Pula ta’ Skorti għar-Ritorn Sfurzat  

1. L-Aġenzija għandha toħloq pula ta’  
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skorti ta’ ritorn sfurzat minn korpi 

nazzjonali kompetenti li jwettqu 

operazzjonijiet ta’ ritorn skont ir-rekwiżiti 

msemmija fl-Artikolu 8(4) u (5) tad-

Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu skont 

l-Artikolu 35. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull 

bidla sussegwenti fil-profil u n-numru. L-

Istati Membri għandhom jikkontribwixxu 

għall-pula billi jinnominaw l-iskorti tar-

ritorn sfurzat li jikkorrispondu għall-

profil definit. 

 

3. L-Aġenzija għandha tagħmel 

disponibbli dawn l-iskorti, fuq talba, lill-

Istati Membri parteċipanti sabiex 

jeskortaw persuni ripatrijati f’isimhom u 

biex jieħdu sehem fl-interventi ta’ ritorn. 

 

Or. en 

 

Emenda  777 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha toħloq pula ta’ 

skorti ta’ ritorn sfurzat minn korpi 

nazzjonali kompetenti li jwettqu 

operazzjonijiet ta’ ritorn skont ir-rekwiżiti 

msemmija fl-Artikolu 8(4) u (5) tad-

Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35. 

1. L-Aġenzija għandha toħloq pula ta’ 

skorti ta’ ritorn sfurzat minn korpi 

nazzjonali kompetenti li jwettqu 

operazzjonijiet ta’ ritorn skont ir-rekwiżiti 

msemmija fl-Artikolu 8(4) u (5) tad-

Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu skont l-

Artikolu 35, inkluż dwar id-drittijiet 

fundamentali. 

Or. en 
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Emenda  778 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn 

sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn 

sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. L-iskorti tar-ritorn sfurzat bi profil 

ta’ protezzjoni tat-tfal għandhom jiġu 

inklużi fil-pula u jkunu meħtieġa għal 

kwalunkwe operazzjoni ta’ ritorn li 

tinvolvi tfal. 

Or. en 

 

Emenda  779 

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 29 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn 

sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn 

sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. Fil-pula jrid jiġi inkluż profil ta’ 

protezzjoni tat-tfal għal kwalunkwe 

operazzjoni jew intervent ta’ ritorn li 
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jinvolvu tfal. 

Or. en 

 

Emenda  780 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn 

sfurzat li jikkorrispondu għall-profil 

definit. 

2. Il-Bord Maniġerjali, fuq proposta 

tad-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numri 

kumplessivi. L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw l-iskorti tar-ritorn sfurzat li 

jikkorrispondu għall-profil definit. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Bord Maniġerjali għandu jkun dak li jieħu d-deċiżjoni u jagħmel il-proċedura dwar il-

profil u n-numru ta’ skorti tar-ritorn sfurzat. 

 

Emenda  781 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-kontribut mill-Istati Membri fir-

rigward tal-iskorti tar-ritorn sfurzat 

tagħhom għal operazzjonijiet u interventi 

ta’ ritorn speċifiċi għas-sena ta’ wara 

għandu jiġi ppjanat fuq il-bażi ta’ 
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negozjati u ftehimiet bilaterali annwali 

bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. Skont 

dawn il-ftehimiet, l-Istati Membri 

għandhom jagħmlu disponibbli l-iskorti 

tar-ritorn sfurzat għall-iskjerament fuq 

talba tal-Aġenzija, sakemm dawn ma 

jkunux qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni 

eċċezzjonali li taffettwa b’mod sostanzjali 

t-twettiq tal-kompiti nazzjonali. Tali talba 

għandha ssir mill-inqas 21 jum tax-

xogħol qabel l-iskjerament previst, jew 

ħamest ijiem tax-xogħol f’każ ta’ 

Intervent ta’ Ritorn Rapidu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni tirrifletti dispożizzjonijiet simili għal puli oħra u hija importanti fir-

rigward tal-iskorti tar-ritorn sfurzat. 

 

Emenda  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tagħmel 

disponibbli dawn l-iskorti, fuq talba, lill-

Istati Membri parteċipanti sabiex jeskortaw 

persuni ripatrijati f’isimhom u biex jieħdu 

sehem fl-interventi ta’ ritorn. 

3. L-Aġenzija għandha tagħmel 

disponibbli dawn l-iskorti, fuq talba, lill-

Istati Membri parteċipanti sabiex jeskortaw 

persuni ripatrijati f’isimhom u biex jieħdu 

sehem fl-operazzjonijiet u fl-interventi ta’ 

ritorn. 

Or. fr 

 

Emenda  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-iskorti tar-ritorn sfurzat 

għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri 

dixxiplinarji tal-Istat Membru ta’ oriġini 

tagħhom. L-Istat Membru ta’ oriġini 

għandu jipprovdi għal miżuri dixxiplinarji 

jew oħrajn xierqa skont id-dritt nazzjonali 

tiegħu f’każ ta’ ksur tad-drittijiet 

fundamentali jew ta’ obbligi ta’ 

protezzjoni internazzjonali matul 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-iskorti tar-ritorn sfurzat għandhom ikunu soġġetti għall-istess miżuri dixxiplinarji bħall-

Gwardji tal-Fruntiera li jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-Gwardja tal-Fruntiera u l-

Kosta skont l-Artikolu 20. 

 

Emenda  784 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ speċjalisti tar-ritorn mill-korpi 

nazzjonali kompetenti u mill-persunal tal-

Aġenzija, li jkollhom il-ħiliet u l-

kompetenza meħtieġa biex iwettqu 

attivitajiet relatati mar-ritorn u li tħarrġu 

skont l-Artikolu 35. Dawk l-ispeċjalisti 

għandhom ikunu disponibbli biex iwettqu 

kompiti speċifiċi, bħall-identifikazzjoni ta’ 

gruppi partikolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi, il-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar 

minn pajjiżi terzi u l-faċilitazzjoni tal-

kooperazzjoni konsulari. 

1. L-Aġenzija għandha tikkostitwixxi 

pula ta’ speċjalisti tar-ritorn mill-korpi 

nazzjonali kompetenti u mill-persunal tal-

Aġenzija, li jkollhom il-ħiliet u l-

kompetenza meħtieġa biex iwettqu 

attivitajiet relatati mar-ritorn u li tħarrġu 

skont l-Artikolu 35. Dawk l-ispeċjalisti 

għandhom ikunu disponibbli biex iwettqu 

kompiti speċifiċi, bħall-identifikazzjoni ta’ 

gruppi partikolari ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi, il-ksib ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar 

minn pajjiżi terzi u l-faċilitazzjoni tal-

kooperazzjoni konsulari, mingħajr ma 

jiżvelaw jekk iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz 

talabx asil. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, li jikkonċerna l-assistenza amministrattiva, 

jirrifletti wkoll il-fatt li refuġjat ma jistax jiddependi fuq il-protezzjoni nazzjonali tal-pajjiż ta’ 

oriġini tiegħu jew tagħha. Huwa intiż ukoll biex jipprevjeni milli refuġjat jiġi espost għal 

persekuzzjoni permezz ta’ kuntatt mal-awtoritajiet tal-pajjiż ta’ oriġini tiegħu jew tagħha u 

biex jipprevjeni milli membri tal-familja u/jew assoċjati li jkunu għadhom fil-pajjiż ta’ oriġini 

jitpoġġew f’riskju. 

 

Emenda  785 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-iskorti 

tar-ritorn sfurzat biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numru. L-Istati 

Membri għandhom jikkontribwixxu għall-

pula billi jinnominaw speċjalisti li 

jikkorrispondu għall-profil definit. 

2. Il-Bord Maniġerjali, fuq proposta 

tad-Direttur Eżekuttiv għandu 

jiddetermina l-profil u n-numru tal-

ispeċjalisti tar-ritorn biex ikunu disponibbli 

għal dik il-pula. L-istess proċedura 

għandha tapplika fir-rigward ta’ kull bidla 

sussegwenti fil-profil u n-numri 

kumplessivi. L-Istati Membri għandhom 

jikkontribwixxu għall-pula billi 

jinnominaw speċjalisti li jikkorrispondu 

għall-profil definit. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Bord Maniġerjali għandu jkun dak li jieħu din id-deċiżjoni u l-proċedura għat-tiswir ta’ 

speċjalisti tar-ritorn sfurzat għandha tkun allinjata ma’ dik ta’ profili oħra. 

 

Emenda  786 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-kontribut mill-Istati Membri fir-

rigward tal-ispeċjalisti tar-ritorn tagħhom 

għal operazzjonijiet u interventi ta’ ritorn 

speċifiċi għas-sena ta’ wara għandu jiġi 

ppjanat fuq il-bażi ta’ negozjati u 

ftehimiet bilaterali annwali bejn l-

Aġenzija u l-Istati Membri. Skont dawn il-

ftehimiet, l-Istati Membri għandhom 

jagħmlu disponibbli l-ispeċjalisti tar-

ritorn għall-iskjerament fuq talba tal-

Aġenzija, sakemm dawn ma jkunux 

qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni 

eċċezzjonali li taffettwa b’mod sostanzjali 

t-twettiq tal-kompiti nazzjonali. Tali talba 

għandha ssir mill-inqas 21 jum tax-

xogħol qabel l-iskjerament previst, jew 

ħamest ijiem tax-xogħol f’każ ta’ 

Intervent ta’ Ritorn Rapidu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni tirrifletti dispożizzjonijiet simili għal puli oħra u hija importanti fir-

rigward tal-ispeċjalisti tar-ritorn sfurzat. 

 

Emenda  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-ispeċjalisti tar-ritorn għandhom 

jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinarji 

tal-Aġenzija jew tal-Istat Membru ta’ 

oriġini tagħhom. L-Aġenzija għandha 

tipprevedi azzjoni dixxiplinarja xierqa 

skont il-Kodiċi ta’ Kondotta tagħha, u Stat 

Membru ta’ oriġini għandu jipprovdi għal 

miżuri dixxiplinarji jew oħrajn xierqa 

skont il-liġi nazzjonali tiegħu f’każ ta’ 
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ksur tad-drittijiet fundamentali jew ta’ 

obbligi ta’ protezzjoni internazzjonali 

matul operazzjoni konġunta jew intervent 

rapidu fil-fruntiera. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-ispeċjalisti tar-ritorn għandhom ikunu soġġetti għall-istess miżuri dixxiplinarji bħall-

Gwardji tal-Fruntiera li jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-Gwardja tal-Fruntiera skont l-

Artikolu 20. 

 

Emenda  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

illegali skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-

Aġenzija għandha, fuq talba ta’ Stat 

Membru wieħed jew iktar, tipprovdi l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

fil-forma ta’ intervent ta’ ritorn. Dan l-

intervent jista’ jikkonsisti fl-isjkerament ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

illegali skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-

Aġenzija għandha, fuq talba ta’ Stat 

Membru wieħed jew iktar, tipprovdi l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

fil-forma ta’ intervent ta’ ritorn. L-Aġenzija 

tista’ tipproponi, fuq inizjattiva proprja, 

biex tipprovdi lill-Istati Membri b’dik l-
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għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jinformaw 

lill-Aġenzija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal 

assistenza teknika u operazzjonali, u l-

Aġenzija għandha tfassal pjan kontinwu 

għal interventi ta’ ritorn fuq din il-bażi. 

assistenza teknika u operazzjonali. Dan l-

intervent jista’ jikkonsisti fl-iskjerament ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jinformaw 

lill-Aġenzija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal 

assistenza teknika u operazzjonali, u l-

Aġenzija għandha tfassal pjan kontinwu 

għal interventi ta’ ritorn fuq din il-bażi. 

Or. fr 

 

Emenda  790 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

illegali skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-

Aġenzija għandha, fuq talba ta’ Stat 

Membru wieħed jew iktar, tipprovdi l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

fil-forma ta’ intervent ta’ ritorn. Dan l-

intervent jista’ jikkonsisti fl-isjkerament ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jinformaw 

lill-Aġenzija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal 

assistenza teknika u operazzjonali, u l-

Aġenzija għandha tfassal pjan kontinwu 

għal interventi ta’ ritorn fuq din il-bażi. 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ dawk 

iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu 

soġġetti għal deċiżjoni finali ta’ ritorn 
skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-Aġenzija 

għandha, fuq talba ta’ Stat Membru wieħed 

jew iktar, tipprovdi l-assistenza teknika u 

operazzjonali xierqa fil-forma ta’ intervent 

ta’ ritorn. Dan l-intervent jista’ jikkonsisti 

fl-iskjerament ta’ Timijiet Ewropej ta’ 

Intervent ta’ Ritorn għall-Istati Membri 

ospitanti u fl-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn mill-Istati Membri 

ospitanti. L-Istati Membri għandhom 

regolarment jinformaw lill-Aġenzija dwar 

il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza teknika 

u operazzjonali, u l-Aġenzija għandha 

tfassal pjan kontinwu għal interventi ta’ 

ritorn fuq din il-bażi. 

Or. en 
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Emenda  791 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

illegali skont id-Direttiva 2008/115/KE, l-

Aġenzija għandha, fuq talba ta’ Stat 

Membru wieħed jew iktar, tipprovdi l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

fil-forma ta’ intervent ta’ ritorn. Dan l-

intervent jista’ jikkonsisti fl-isjkerament ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jinformaw 

lill-Aġenzija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal 

assistenza teknika u operazzjonali, u l-

Aġenzija għandha tfassal pjan kontinwu 

għal interventi ta’ ritorn fuq din il-bażi. 

1. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw piż kbir meta 

jimplimentaw l-obbligu ta’ ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

irregolari skont id-Direttiva 2008/115/KE, 

l-Aġenzija għandha, fuq talba ta’ Stat 

Membru wieħed jew iktar, tipprovdi l-

assistenza teknika u operazzjonali xierqa 

fil-forma ta’ intervent ta’ ritorn. Dan l-

intervent jista’ jikkonsisti fl-iskjerament ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. L-Istati 

Membri għandhom regolarment jinformaw 

lill-Aġenzija dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal 

assistenza teknika u operazzjonali, u l-

Aġenzija għandha tfassal pjan kontinwu 

għal interventi ta’ ritorn fuq din il-bażi. 

Mill-inqas rappreżentant ta’ Stat Membru 

u spettur tar-ritorn sfurzat mill-pula 

stabbilita skont l-Artikolu 28 għandhom 

ikunu preżenti matul l-intervent kollu ta’ 

ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw pressjoni 

speċifika u sproporzjonata meta 

jimplimentaw l-obbligi tagħhom li 

2. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw pressjoni 

speċifika u sproporzjonata meta 

jimplimentaw l-obbligi tagħhom li 
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jirritornaw ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn illegali skont id-Direttiva 

2008/115/KE, l-Aġenzija għandha, fuq 

talba ta’ Stat Membru wieħed jew iktar, 

tipprovdi l-assistenza teknika u 

operazzjonali xierqa fil-forma ta’ intervent 

ta’ ritorn rapidu. L-Aġenzija tista’ 

tipproponi fuq inizjattiva proprja biex 

tipprovdi lill-Istati Membri b'dik l-

assistenza teknika u operazzjonali. 

Intervent ta’ ritorn rapidu jista’ jikkonsisti 

fl-iskjerament rapidu ta’ Timijiet Ewropej 

ta’ Intervent ta’ Ritorn għall-Istati Membri 

ospitanti u fl-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn mill-Istati Membri 

ospitanti. 

jirritornaw lil dawk iċ-ċittadini minn 

pajjiżi terzi li jkunu soġġetti għal deċiżjoni 

finali ta’ ritorn skont id-Direttiva 

2008/115/KE, l-Aġenzija għandha, fuq 

talba ta’ Stat Membru wieħed jew iktar, 

tipprovdi l-assistenza teknika u 

operazzjonali xierqa fil-forma ta’ intervent 

ta’ ritorn rapidu. L-Aġenzija tista’ 

tipproponi fuq inizjattiva proprja biex 

tipprovdi lill-Istati Membri b'dik l-

assistenza teknika u operazzjonali. 

Intervent ta’ ritorn rapidu jista’ jikkonsisti 

fl-iskjerament rapidu ta’ Timijiet Ewropej 

ta’ Intervent ta’ Ritorn għall-Istati Membri 

ospitanti u fl-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn mill-Istati Membri 

ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  793 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw pressjoni 

speċifika u sproporzjonata meta 

jimplimentaw l-obbligi tagħhom li 

jirritornaw ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn illegali skont id-Direttiva 

2008/115/KE, l-Aġenzija għandha, fuq 

talba ta’ Stat Membru wieħed jew iktar, 

tipprovdi l-assistenza teknika u 

operazzjonali xierqa fil-forma ta’ intervent 

ta’ ritorn rapidu. L-Aġenzija tista’ 

tipproponi fuq inizjattiva proprja biex 

tipprovdi lill-Istati Membri b'dik l-

assistenza teknika u operazzjonali. 
Intervent ta’ ritorn rapidu jista’ jikkonsisti 

fl-iskjerament rapidu ta’ Timijiet Ewropej 

ta’ Intervent ta’ Ritorn għall-Istati Membri 

ospitanti u fl-organizzazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn mill-Istati Membri 

2. F’ċirkostanzi fejn l-Istati Membri 

jkunu qegħdin jaffaċċjaw pressjoni 

speċifika u sproporzjonata meta 

jimplimentaw l-obbligi tagħhom li 

jirritornaw ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn irregolari skont id-Direttiva 

2008/115/KE, l-Aġenzija għandha, fuq 

talba ta’ Stat Membru wieħed jew iktar, 

tipprovdi l-assistenza teknika u 

operazzjonali xierqa fil-forma ta’ intervent 

ta’ ritorn rapidu. Intervent ta’ ritorn rapidu 

jista’ jikkonsisti fl-iskjerament rapidu ta’ 

Timijiet Ewropej ta’ Intervent ta’ Ritorn 

għall-Istati Membri ospitanti u fl-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

mill-Istati Membri ospitanti. Mill-inqas 

rappreżentant ta’ Stat Membru u spettur 

tar-ritorn sfurzat mill-pula stabbilita 

skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu 
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ospitanti. preżenti matul l-intervent kollu ta’ ritorn 

rapidu sal-wasla fil-pajjiż terz ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 

jfassal flimkien mal-Istati Membri u l-

Istituzzjonijiet Ewropej dispożizzjoni 

speċjali għall-persunal involut f'attività 

relatata mar-ritorn, li tagħti fid-dettall il-

kompiti, is-setgħat u r-responsabbiltajiet 

tagħhom. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll 

struzzjonijiet speċjali għas-setgħat tal-

piloti li għandhom il-kmand u għall-

estensjoni tal-liġi kriminali mill-pajjiż ta’ 

reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru taħt id-

dritt internazzjonali dwar l-avjazzjoni1. 

 1 Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta’ Tokyo tal-

1963 - irreġistrata mill-Organizzazzjoni 

tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali fl-

1969 ("l-Istat ta’ reġistrazzjoni tal-inġenju 

tal-ajru huwa kompetenti għall-eżerċizzju 

ta’ ġurisdizzjoni fuq atti u reati mwettqa 

abbord" 

Or. en 

 

Emenda  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal 3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal 
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pjan operazzjonali mingħajr dewmien, bi 

ftehim mal-Istati Membri ospitanti u l-Istati 

Membri li jixtiequ jipparteċipaw f’intervent 

ta’ ritorn. 

pjan operazzjonali mingħajr dewmien, bi 

ftehim mal-Istati Membri ospitanti u l-Istati 

Membri li jixtiequ jipparteċipaw f’intervent 

ta’ ritorn. Kopja tal-pjan operazzjonali 

tintbagħat immedjatament lill-Bord 

Maniġerjali. 

Or. fr 

Emenda  796 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-pjan operazzjonali għandu jorbot 

lill-Aġenzija, l-Istati Membri ospitanti u l-

Istati Membri parteċipanti, u għandu jkopri 

l-aspetti kollha meħtieġa għat-twettiq tal-

intervent ta’ ritorn, b’mod partikolari d-

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, l-għanijiet, il-

bidu u d-dewmien previst tal-intervent, il-

kopertura ġeografika u l-iskjerament 

possibbli f'pajjiżi terzi, il-kompożizzjoni 

tat-Tim Ewropew ta’ Intervent ta’ Ritorn, 

il-loġistika, il-provvedimenti finanzjarji, il-

modalitajiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi 

terzi, l-aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni, 

u l-organizzazzjonijiet internazzjonali u 

mhux governattivi rilevanti. Għal 

kwalunkwe emenda fil-pjan operazzjonali 

jew adattament tiegħu għandu jkun hemm 

ftehim bejn id-Direttur Eżekuttiv, l-Istat 

Membru ospitanti u l-Istati Membri 

parteċipanti. Kopja tal-pjan operazzjonali 

emendat jew adattat għandha tintbagħat 

minnufih mill-Aġenzija lill-Istati Membri 

kkonċernati u lill-Bord Maniġerjali. 

4. Il-pjan operazzjonali għandu jiġi 

abbozzat skont l-Artikolu 15, għandu 
jorbot lill-Aġenzija, l-Istati Membri 

ospitanti u l-Istati Membri parteċipanti, u 

għandu jkopri l-aspetti kollha meħtieġa 

għat-twettiq tal-intervent ta’ ritorn, b’mod 

partikolari d-deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, 

l-għanijiet, il-bidu u d-dewmien previst tal-

intervent, il-kopertura ġeografika u l-

iskjerament possibbli f'pajjiżi terzi, il-

kompożizzjoni, id-deskrizzjoni tal-kompiti 

u tar-responsabbiltajiet tat-Tim Ewropew 

ta’ Intervent ta’ Ritorn, id-dispożizzjonijiet 

dettaljati dwar salvagwardji tad-drittijiet 

fundamentali, inkluż dwar użu 

proporzjonali ta’ forza skont l-

Artikolu 39(6), il-loġistika, il-

provvedimenti finanzjarji, il-modalitajiet 

ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, l-

aġenziji u l-korpi l-oħra tal-Unjoni, u l-

organizzazzjonijiet internazzjonali u mhux 

governattivi rilevanti. Għal kwalunkwe 

emenda fil-pjan operazzjonali jew 

adattament tiegħu għandu jkun hemm 

ftehim bejn id-Direttur Eżekuttiv, l-Istat 

Membru ospitanti u l-Istati Membri 

parteċipanti. Kopja tal-pjan operazzjonali 

emendat jew adattat għandha tintbagħat 

minnufih mill-Aġenzija lill-Istati Membri 

kkonċernati u lill-Bord Maniġerjali. 



 

PE582.071v01-00 94/153 AM\1092761MT.doc 

MT 

Or. en 

 

Emenda  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja interventi ta’ ritorn b’għotjiet 

mill-baġit tagħha skont ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-Aġenzija. 

6. L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew 

tikkofinanzja interventi ta’ ritorn b’għotjiet 

lill-Istati Membri mill-baġit tagħha skont 

ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

Aġenzija. 

Or. it 

 

Emenda  798 

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

Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 32a 

 Evalwazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ ritorn 

u tal-interventi ta’ ritorn 

 Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa r-

riżultati tal-operazzjonijiet ta’ ritorn u tal-

interventi ta’ ritorn u jibgħat ir-rapporti 

dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 60 jum 

wara t-tmiem ta’ dawk l-operazzjonijiet u 

l-interventi lill-Bord Maniġerjali, flimkien 

mal-osservazzjonijiet tal-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija 

għandha tagħmel analiżi komparattiva u 

komprensiva ta’ dawk ir-riżultati bl-iskop 

li tittejjeb il-kwalità, il-koerenza, l-

effettività u l-konformità tad-drittijiet 

fundamentali ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

u interventi ta’ ritorn futuri, u għandha 
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tinkludiha fir-rapport konsolidat tagħha 

ta’ attività annwali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bl-istess mod bħalma d-Direttur Eżekuttiv huwa mitlub jevalwa r-riżultati ta’ operazzjonijiet 

konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera skont l-Artikolu 25, mela huwa jew hija għandhom 

jevalwaw ir-riżultati ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn jew interventi ta’ ritorn b’mod simili. 

 

Emenda  799 

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

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 32a 

 Evalwazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ ritorn 

u tal-interventi ta’ ritorn 

 Id-Direttur Eżekuttiv għandu jevalwa t-

twettiq u r-riżultati tal-operazzjonijiet ta’ 

ritorn u tal-interventi ta’ ritorn u jibgħat 

ir-rapporti dettaljati tal-evalwazzjoni fi 

żmien 60 jum wara t-tmiem ta’ dawk l-

operazzjonijiet u l-interventi lill-Bord 

Maniġerjali, flimkien mal-

osservazzjonijiet tal-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija 

għandha tagħmel analiżi komparattiva u 

komprensiva ta’ dawk ir-riżultati bl-iskop 

li tittejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-

effettività tal-operazzjonijiet u l-interventi 

futuri, u għandha tinkludiha fir-rapport 

konsolidat tagħha ta’ attività annwali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bħal fil-każ tal-operazzjonijiet konġunti u l-interventi rapidi fil-fruntiera, għandu jkun hemm 

evalwazzjoni. 
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Emenda  800 

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

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 32b 

 Sospensjoni jew terminazzjoni tal-

operazzjonijiet ta’ ritorn u tal-interventi 

ta’ ritorn 

 1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jtemm, 

wara li jinforma lill-Istat Membru 

kkonċernat, l-operazzjonijiet ta’ ritorn jew 

l-interventi ta’ ritorn jekk il-

kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-

attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. 

 2. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jirtira l-

finanzjament ta’ intervent ta’ ritorn jew 

jissospendih jew itemmu jekk il-pjan 

operazzjonali la jkun rispettat mill-Istati 

Membri ospitanti u lanqas mill-Istati 

Membri parteċipanti. 

 3. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirtira l-

finanzjament ta’ operazzjoni ta’ ritorn jew 

intervent ta’ ritorn, jissospendi jew itemm, 

kompletament jew parzjalment, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn jekk huwa jew hija jqis/tqis li hemm 

ksur ta’ drittijiet fundamentali jew tal-

obbligi ta’ protezzjoni internazzjonali li 

huma ta’ natura gravi jew li aktarx 

jippersistu. 

 4. Għal dan il-għan, l-Aġenzija għandha 

tistabbilixxi u tippubblika l-kriterji li 

jwasslu għal deċiżjoni dwar is-

sospensjoni, it-terminazzjoni jew l-irtirar 

ta’ finanzjament ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn jew interventi ta’ ritorn. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Bl-istess mod bħalma d-Direttur Eżekuttiv għandu l-awtorità skont l-Artikolu 24 li jissospendi 

jew itemm operazzjonijiet konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera, mela huwa jew hija 

għandu jkollhom l-awtorità li jissospendu jew itemmu operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. 

 

Emenda  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-

Refuġjati, il-Protokoll tal-1967 għaliha u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 
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tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem, il-Konvenzjoni dwar l-Istatus 

tar-Refuġjati u l-Konvenzjoni dwar id-

Drittijiet tat-Tfal, b’mod partikolari l-

prinċipju ta’ non-refoulement. Għal dan l-

għan, l-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa ulterjorment u timplimenta 

Strateġija għad-Drittijiet Fundamentali, 

inklużi mekkaniżmi effettivi kemm għall-

monitoraġġ kif ukoll għall-iżgurar tal-

ħarsien tad-drittijiet fundamentali u l-istat 

tad-dritt fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati 

u l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt 

internazzjonali rilevanti, b’mod partikolari 

l-prinċipju ta’ non-refoulement. Għal dan l-

għan, l-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa ulterjorment u timplimenta 

Strateġija għad-Drittijiet Fundamentali. 

Or. en 
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Emenda  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-

protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fit-

twettiq tal-kompiti tagħha taħt dan ir-

Regolament skont id-dritt rilevanti tal-

Unjoni, b’mod partikolari l-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, d-dritt internazzjonali rilevanti, 

inkluża l-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-

Refuġjati u l-obbligi relatati mal-aċċess 

għall-protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-

refoulement. Għal dan l-għan, l-Aġenzija 

għandha tfassal u tiżviluppa ulterjorment 

u timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tirrispetta l-protezzjoni 

tad-drittijiet tal-bniedem fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  805 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inklużi, il-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u 



 

PE582.071v01-00 100/153 AM\1092761MT.doc 

MT 

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari fir-rigward tal-prinċipju ta’ 

non-refoulement. Għal dan l-għan, l-

Aġenzija għandha tfassal u tiżviluppa 

ulterjorment u timplimenta Strateġija għad-

Drittijiet Fundamentali, inkluż 

mekkaniżmu effettiv għall-monitoraġġ tal-

ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-

attivitajiet kollha tal-Aġenzija. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-referenza għall-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ tagħmel lil dan l-artikolu konformi mal-

Artikolu 71(2) dwar il-kompiti tal-Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali. Il-formulazzjoni hija 

identika għall-Artikolu 26a tal-Regolament Frontex attwali dwar l-istrateġija tad-drittijiet 

fundamentali. 

 

Emenda  806 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Drittijiet tat-Tfal, il-Konvenzjoni dwar 

l-Istatus tar-Refuġjati u l-obbligi relatati 

mal-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali, b’mod partikolari l-

prinċipju ta’ non-refoulement. Għal dan l-

għan, l-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa ulterjorment u timplimenta 
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Strateġija għad-Drittijiet Fundamentali, 

b’attenzjoni partikolari għad-drittijiet tat-

tfal sabiex tiżgura li l-aħjar interessi tat-

tfal jiġu mħarsa fl-operazzjonijiet kollha.  

Or. en 

 

Emenda  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inklużi, il-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati, 

il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ 

Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra 

n-Nisa, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet 

tat-Tfal u l-obbligi relatati mal-aċċess 

għall-protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari fir-rigward tal-prinċipju ta’ 

non-refoulement. Għal dan l-għan, l-

Aġenzija għandha tfassal u tiżviluppa 

ulterjorment u timplimenta Strateġija għad-

Drittijiet Fundamentali, inkluż 

mekkaniżmu effettiv għall-monitoraġġ tal-

ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-

attivitajiet kollha tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  808 

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

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

Gérard Deprez 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, d-dritt 

internazzjonali rilevanti, inkluża l-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b’mod 

partikolari l-prinċipju ta’ non-refoulement. 

Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandha 

tfassal u tiżviluppa ulterjorment u 

timplimenta Strateġija għad-Drittijiet 

Fundamentali. 

1. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-

kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament 

skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem, id-dritt internazzjonali 

rilevanti, inkluża l-Konvenzjoni dwar l-

Istatus tar-Refuġjati u l-Konvenzjoni tan-

NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-obbligi 

relatati mal-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali, b’mod partikolari l-

prinċipju ta’ non-refoulement. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda żżid referenza għall-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Din tħassar ukoll l-aħħar sentenza tal-

paragrafu u tmexxiha għall-paragrafu li ġej għal aktar konsistenza. 

 

Emenda  809 

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

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa ulterjorment u timplimenta 

Strateġija għad-Drittijiet Fundamentali. 

L-Aġenzija, b’kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Forum Konsultattiv u l-Uffiċċju 

għad-Drittijiet Fundamentali, għandha 

timplimenta mekkaniżmu effettiv għall-
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monitoraġġ tal-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali fl-attivitajiet kollha tal-

Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma 

tkun żbarkata fi,sfurzata tidħol, imwassla 

jew b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement, jew li 

minnu hemm riskju ta’ espulsjoni jew 

ritorn lejn pajjiż ieħor f’kontravenzjoni ta’ 

dak il-prinċipju. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi,sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement, jew li 

minnu hemm riskju ta’ espulsjoni jew 

ritorn lejn pajjiż ieħor f’kontravenzjoni ta’ 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna, 

f’kontravenzjoni tal-prinċipju ta’ non-

refoulement, ma tkun żbarkata fi, sfurzata 

tidħol, imwassla jew b’xi mod mgħoddija 

jew ritornata lill-awtoritajiet ta’ pajjiż fejn, 

inter alia, ikun hemm riskju serju li huwa 

jew hija jkunu soġġetti għal piena tal-
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dak il-prinċipju. mewt, tortura, persekuzzjoni jew 

trattament jew kastig inuman jew 

degradanti ieħor, jew fejn il-libertà tiegħu 

jew tagħha jkunu mhedda minħabba r-

razza, ir-reliġjon, in-nazzjonalità, l-

orjentazzjoni sesswali, is-sħubija fi grupp 

soċjali partikolari jew l-opinjoni politika 

tiegħu jew tagħha, jew li minnu hemm 

riskju serju ta’ espulsjoni, tneħħija jew 

estradizzjoni lejn pajjiż ieħor 

f’kontravenzjoni ta’ dak il-prinċipju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 656/2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-

sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali 

kkoordinata mill-Frontex. 

 

Emenda  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi,sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement, jew li minnu 

hemm riskju ta’ espulsjoni jew ritorn lejn 

pajjiż ieħor f’kontravenzjoni ta’ dak il-

prinċipju. 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi, sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż fejn, inter alia, ikun 

hemm riskju serju li huwa jew hija jkunu 

soġġetti għal piena tal-mewt, tortura, 

persekuzzjoni jew trattament jew kastig 

inuman jew degradanti ieħor, jew fejn il-

ħajja jew il-libertà tiegħu jew tagħha 

jkunu mhedda minħabba r-razza, ir-

reliġjon, in-nazzjonalità, l-orjentazzjoni 

sesswali, is-sħubija fi grupp soċjali 

partikolari jew l-opinjoni politika tiegħu 

jew tagħha f’kontravenzjoni tal-prinċipju 

ta’ non-refoulement, jew li minnu hemm 

riskju ta’ espulsjoni, tneħħija, estradizzjoni 
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jew ritorn lejn pajjiż ieħor f’kontravenzjoni 

ta’ dak il-prinċipju, u tiżgura konformità 

mal-projbizzjoni fuq l-espulsjoni 

kollettiva. Għal dan il-għan, għandhom 

jiġu inklużi salvagwardji qabel it-tnedija 

ta’ kooperazzjoni operazzjonali ma’ pajjiżi 

terzi, u fil-pjanijiet operazzjonali kollha. 

Or. en 

 

Emenda  813 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi,sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement, jew li minnu 

hemm riskju ta’ espulsjoni jew ritorn lejn 

pajjiż ieħor f’kontravenzjoni ta’ dak il-

prinċipju. 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi, sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż fejn, inter alia, ikun 

hemm riskju serju li huwa jew hija jkunu 

soġġetti għal piena tal-mewt, tortura, 

persekuzzjoni jew trattament jew kastig 

inuman jew degradanti ieħor, jew fejn il-

ħajja jew il-libertà tiegħu jew tagħha 

jkunu mhedda minħabba r-razza, ir-

reliġjon, in-nazzjonalità, l-orjentazzjoni 

sesswali, is-sħubija fi grupp soċjali 

partikolari jew l-opinjoni politika tiegħu 

jew tagħha f’kontravenzjoni tal-prinċipju 

ta’ non-refoulement, jew li minnu hemm 

riskju ta’ espulsjoni, tneħħija, estradizzjoni 

jew ritorn lejn pajjiż ieħor f’kontravenzjoni 

ta’ dak il-prinċipju. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bħal fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament dwar is-Sorveljanza tal-Baħar. 
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Emenda  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi,sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement, jew li minnu 

hemm riskju ta’ espulsjoni jew ritorn lejn 

pajjiż ieħor f’kontravenzjoni ta’ dak il-

prinċipju. 

2. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta 

għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun 

żbarkata fi, sfurzata tidħol, imwassla jew 

b’xi mod mgħoddija jew ritornata lill-

awtoritajiet ta’ pajjiż f’kontravenzjoni tal-

prinċipju ta’ non-refoulement. 

Or. en 

 

Emenda  815 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni 

li jeħtieġu assistenza medika, persuni li 

jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

persuni li jeħtieġu assistenza medika, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  816 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis u tindirizza d-drittijiet u l-

ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-vittmi tat-

traffikar tal-bnedmin, il-persuni li jeħtieġu 

assistenza medika, persuni li jkunu jeħtieġu 

protezzjoni internazzjonali, persuni 

f’diffikultà fuq il-baħar u persuni oħrajn 

f’sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  817 

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 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

minorenni mhux akkumpanjati, il-vittmi 

tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  818 

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

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

Griesbeck, Jean Lambert 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, 

b’mod partikolari l-minorenni mhux 

akkumpanjati u t-tfal b’diżabilità, il-vittmi 

tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

l-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li 

jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu 

jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, 

persuni f’diffikultà fuq il-baħar u persuni 

oħrajn f’sitwazzjoni partikolarment 

vulnerabbli. 

3. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u 

tal-Kosta għandha, fit-twettiq tal-kompiti 

tagħha, tidentifika aħjar u tqis il-ħtiġijiet 

speċjali ta’ persuni f’sitwazzjoni 

vulnerabbli bħat-tfal, il-vittmi tat-traffikar 

tal-bnedmin, il-persuni li jeħtieġu 

assistenza medika, nisa tqal, persuni li 

jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali 

u persuni f’diffikultà fuq il-baħar. 

Or. en 

 

Emenda  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, fir-

relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri u l-

kooperazzjoni tagħha ma’ pajjiżi terzi, l-

Aġenzija għandha tqis ir-rapporti tal-

Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. 

4. Fit-twettiq tal-kompiti kollha 

tagħha, fir-relazzjonijiet tagħha mal-Istati 

Membri u l-kooperazzjoni tagħha ma’ 

pajjiżi terzi, l-Aġenzija għandha tqis ir-

rapporti tal-Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal 

għad-Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija 

għandha tinforma lill-Forum Konsultattiv 

u lill-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali dwar kif tkun biddlet jew le 

l-attivitajiet tagħha bi tweġiba għar-

rapporti u r-rakkomandazzjonijiet ta’ 

dawn il-korpi, u tinkludi dettalji fir-

rapport annwali tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, fir-

relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri u l-

kooperazzjoni tagħha ma’ pajjiżi terzi, l-

Aġenzija għandha tqis ir-rapporti tal-

Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. 

4. Fit-twettiq tal-kompiti kollha 

tagħha, fir-relazzjonijiet tagħha mal-Istati 

Membri u l-kooperazzjoni tagħha ma’ 

pajjiżi terzi, l-Aġenzija għandha tqis ir-

rapporti tal-Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal 

għad-Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija 

għandha tinforma lill-Forum Konsultattiv 

u lill-Uffiċjal għad-Drittijiet 

Fundamentali dwar kif tkun biddlet jew le 

l-attivitajiet tagħha bi tweġiba għar-

rapporti u r-rakkomandazzjonijiet ta’ 

dawn il-korpi, u tinkludi dettalji fir-

rapport annwali tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  822 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, fir-

relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri u l-

kooperazzjoni tagħha ma’ pajjiżi terzi, l-

Aġenzija għandha tqis ir-rapporti tal-

Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. 

4. Fit-twettiq tal-kompiti kollha 

tagħha, inkluż l-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ulterjuri ta’ 

mekkaniżmu effettiv għall-monitoraġġ tal-

ħarsien tad-drittijiet fundamentali, fir-

relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri u l-

kooperazzjoni tagħha ma’ pajjiżi terzi, l-

Aġenzija għandha tqis ir-rapporti tal-

Forum Konsultattiv u l-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4 – punt 1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1) L-Aġenzija għandha tinkludi 

programm dettaljat għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ulterjuri tal-Istrateġija 

għad-Drittijiet Fundamentali fil-

programm tagħha ta’ ħidma annwali u 

tirrapporta dwaru fir-rapport tagħha ta’ 

attività annwali. 

Or. en 

 

Emenda  824 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Aġenzija għandha tinkludi 

programm dettaljat għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ulterjuri tal-Istrateġija 

għad-Drittijiet Fundamentali fil-

programm tagħha ta’ ħidma annwali u 

pluriennali u tirrapporta dwaru fir-

rapport tagħha ta’ attività annwali. 

Or. en 

 

Emenda  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Aġenzija għandha tinkludi 

programm dettaljat għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ulterjuri tal-Istrateġija 

għad-Drittijiet Fundamentali fil-

programm tagħha ta’ ħidma annwali u 

tirrapporta dwaru fir-rapport tagħha ta’ 

attività annwali. 

Or. en 

 

Emenda  826 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa iktar il-Kodiċi ta’ Kondotta 

applikabbli għall-operazzjonijiet kollha ta’ 

kontroll tal-fruntieri kkoordinati mill-

Aġenzija. Il-Kodiċi ta’ Kondotta għandu 

jistabbilixxi l-proċeduri maħsuba sabiex 

1. L-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa iktar il-Kodiċi ta’ Kondotta 

applikabbli għall-operazzjonijiet kollha ta’ 

kontroll tal-fruntieri kkoordinati mill-

Aġenzija għajr għar-ritorni. Il-Kodiċi ta’ 

Kondotta għandu jistabbilixxi l-proċeduri 
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jiggarantixxu l-prinċipji tal-istat tad-dritt u 

l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali mmirati 

b’mod partikolari lejn minorenni mhux 

akkumpanjati u persuni li jinsabu 

f’sitwazzjoni vulnerabbli, kif ukoll persuni 

li jfittxu protezzjoni internazzjonali, 

applikabbli għall-persuni kollha li 

jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija. 

maħsuba sabiex jiggarantixxu l-prinċipji 

tal-istat tad-dritt u l-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali mmirati b’mod partikolari 

lejn minorenni mhux akkumpanjati u 

persuni li jinsabu f’sitwazzjoni vulnerabbli, 

applikabbli għall-persuni kollha li 

jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa iktar il-Kodiċi ta’ Kondotta 

applikabbli għall-operazzjonijiet kollha ta’ 

kontroll tal-fruntieri kkoordinati mill-

Aġenzija. Il-Kodiċi ta’ Kondotta għandu 

jistabbilixxi l-proċeduri maħsuba sabiex 

jiggarantixxu l-prinċipji tal-istat tad-dritt u 

l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali mmirati 

b’mod partikolari lejn minorenni mhux 

akkumpanjati u persuni li jinsabu 

f’sitwazzjoni vulnerabbli, kif ukoll persuni 

li jfittxu protezzjoni internazzjonali, 

applikabbli għall-persuni kollha li 

jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha tfassal u 

tiżviluppa iktar il-Kodiċi ta’ Kondotta 

applikabbli għall-operazzjonijiet kollha ta’ 

kontroll tal-fruntieri kkoordinati mill-

Aġenzija. Il-Kodiċi ta’ Kondotta għandu 

jistabbilixxi l-proċeduri maħsuba sabiex 

jiggarantixxu l-prinċipji tal-istat tad-dritt u 

l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali mmirati 

b’mod partikolari lejn it-tfal, minorenni 

mhux akkumpanjati u persuni li jinsabu 

f’sitwazzjoni vulnerabbli, kif ukoll persuni 

li jfittxu protezzjoni internazzjonali, 

applikabbli għall-persuni kollha li 

jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

regolarment taġġorna l-Kodiċi ta’ Kondotta 

għar-ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn illegali, li għandu japplika matul 

l-operazzjonijiet kollha ta’ ritorn u 

interventi ta’ ritorn li jiġu kkoordinati jew 

organizzati mill-Aġenzija. Dak il-Kodiċi 

ta’ Kondotta għandu jiddeskrivi proċeduri 

standardizzati komuni biex jissimplifikaw 

l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn, u jiżguraw 

ritorn b’mod uman u b’ħarsien sħiħ tad-

drittijiet fundamentali, b’mod partikolari l-

prinċipji tad-dinjità umana, il-projbizzjoni 

tat-tortura u ta’ trattament jew kastig 

inuman jew degradanti, id-dritt għal-libertà 

u s-sigurtà u d-dritt għall-protezzjoni tad-

dejta personali u n-nondiskriminazzjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

regolarment taġġorna l-Kodiċi ta’ Kondotta 

għar-ritorn ta’ dawk iċ-ċittadini minn 

pajjiżi terzi li jkunu soġġetti għal deċiżjoni 

finali ta’ ritorn, li għandu japplika matul l-

operazzjonijiet kollha ta’ ritorn u interventi 

ta’ ritorn li jiġu kkoordinati jew organizzati 

mill-Aġenzija. Dak il-Kodiċi ta’ Kondotta 

għandu jiddeskrivi proċeduri standardizzati 

komuni biex jissimplifikaw l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ ritorn 

u interventi ta’ ritorn, u jiżguraw ritorn 

b’mod uman u b’ħarsien sħiħ tad-drittijiet 

fundamentali, b’mod partikolari l-prinċipji 

tad-dinjità umana, il-projbizzjoni tat-

tortura u ta’ trattament jew kastig inuman 

jew degradanti, id-dritt għal-libertà u s-

sigurtà u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 

personali u n-nondiskriminazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  829 

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

aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

regolarment taġġorna l-Kodiċi ta’ 

Kondotta għar-ritorn ta’ ċittadini minn 

pajjiżi terzi b’soġġorn illegali, li għandu 

japplika matul l-operazzjonijiet kollha ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn li jiġu 

kkoordinati jew organizzati mill-Aġenzija. 

Dak il-Kodiċi ta’ Kondotta għandu 

jiddeskrivi proċeduri standardizzati 

komuni biex jissimplifikaw l-

organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn, u jiżguraw 

ritorn b’mod uman u b’ħarsien sħiħ tad-

2. L-Aġenzija għandha tosserva l-

Manwal dwar ir-Ritorn għar-ritorn ta’ 

ċittadini minn pajjiżi terzi b’soġġorn 

illegali, li għandu japplika matul l-

operazzjonijiet kollha ta’ ritorn u interventi 

ta’ ritorn li jiġu kkoordinati jew organizzati 

mill-Aġenzija, filwaqt li tiżgura li jiġu 

implimentati l-istandards u l-proċeduri 

komuni tad-Direttiva 2008/115/KE. 
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drittijiet fundamentali, b’mod partikolari 

l-prinċipji tad-dinjità umana, il-

projbizzjoni tat-tortura u ta’ trattament 

jew kastig inuman jew degradanti, id-dritt 

għal-libertà u s-sigurtà u d-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta personali u n-

nondiskriminazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  830 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

regolarment taġġorna l-Kodiċi ta’ Kondotta 

għar-ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn illegali, li għandu japplika matul 

l-operazzjonijiet kollha ta’ ritorn u 

interventi ta’ ritorn li jiġu kkoordinati jew 

organizzati mill-Aġenzija. Dak il-Kodiċi 

ta’ Kondotta għandu jiddeskrivi proċeduri 

standardizzati komuni biex jissimplifikaw 

l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn, u jiżguraw 

ritorn b’mod uman u b’ħarsien sħiħ tad-

drittijiet fundamentali, b’mod partikolari l-

prinċipji tad-dinjità umana, il-projbizzjoni 

tat-tortura u ta’ trattament jew kastig 

inuman jew degradanti, id-dritt għal-libertà 

u s-sigurtà u d-dritt għall-protezzjoni tad-

dejta personali u n-nondiskriminazzjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 

regolarment taġġorna l-Kodiċi ta’ Kondotta 

għar-ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi 

b’soġġorn irregolari, li għandu japplika 

matul l-operazzjonijiet kollha ta’ ritorn u 

interventi ta’ ritorn li jiġu kkoordinati jew 

organizzati mill-Aġenzija. Dak il-Kodiċi 

ta’ Kondotta għandu jiddeskrivi proċeduri 

standardizzati komuni biex jissimplifikaw 

l-organizzazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn, u jiżguraw 

ritorn b’mod uman u b’ħarsien sħiħ tad-

drittijiet fundamentali, b’mod partikolari l-

prinċipji tad-dinjità umana, il-projbizzjoni 

tat-tortura u ta’ trattament jew kastig 

inuman jew degradanti, id-dritt għal-libertà 

u s-sigurtà u d-dritt għall-protezzjoni tad-

dejta personali u n-nondiskriminazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  831 

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

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kodiċi ta’ Kondotta għar-ritorn 

għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-

obbligu tal-Istati Membri li jipprovdu għal 

sistema effettiva ta’ monitoraġġ tar-ritorn 

sfurzat kif stipulat fl-Artikolu 8(6) tad-

Direttiva 2008/115/KE 44 u għall-

Istrateġija tad-Drittijiet Fundamentali. 

imħassar 

__________________  

44 ĠU L 348, 21.12.2008, p. 98.  

Or. en 

 

Emenda  832 

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 35 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha, 

f’kooperazzjoni ma’ entitajiet ta’ taħriġ 

xierqa tal-Istati Membri, tiżviluppa l-

għodda ta’ taħriġ u tipprovdi lill-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor li 

huma membri tat-Timijiet tal-Gwardji tal-

Kosta u tal-Fruntieri Ewropej taħriġ 

avvanzat rilevanti għall-kompiti u poteri 

tagħhom. Esperti mill-persunal tal-

Aġenzija għandhom iwettqu eżerċizzji 

b’mod regolari ma’ dawk il-gwardji tal-

fruntiera skont l-iskeda tat-taħriġ u l-

eżerċizzji avvanzati msemmija fil-

programm ta’ ħidma annwali tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha, 

f’kooperazzjoni ma’ entitajiet ta’ taħriġ 

xierqa tal-Istati Membri, tiżviluppa l-

għodda ta’ taħriġ, inklużi miżuri speċifiċi 

għat-tfal meta jkunu involuti t-tfal, u 

tipprovdi lill-gwardji tal-fruntiera u 

persunal rilevanti ieħor li huma membri 

tat-Timijiet tal-Gwardji tal-Kosta u tal-

Fruntieri Ewropej taħriġ avvanzat rilevanti 

għall-kompiti u poteri tagħhom. Esperti 

mill-persunal tal-Aġenzija għandhom 

iwettqu eżerċizzji b’mod regolari ma’ dawk 

il-gwardji tal-fruntiera skont l-iskeda tat-

taħriġ u l-eżerċizzji avvanzati msemmija 

fil-programm ta’ ħidma annwali tal-

Aġenzija. 

Or. en 
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Emenda  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha, 

f’kooperazzjoni ma’ entitajiet ta’ taħriġ 

xierqa tal-Istati Membri, tiżviluppa l-

għodda ta’ taħriġ u tipprovdi lill-gwardji 

tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor li 

huma membri tat-Timijiet tal-Gwardji tal-

Kosta u tal-Fruntieri Ewropej taħriġ 

avvanzat rilevanti għall-kompiti u poteri 

tagħhom. Esperti mill-persunal tal-

Aġenzija għandhom iwettqu eżerċizzji 

b’mod regolari ma’ dawk il-gwardji tal-

fruntiera skont l-iskeda tat-taħriġ u l-

eżerċizzji avvanzati msemmija fil-

programm ta’ ħidma annwali tal-Aġenzija. 

1. L-Aġenzija għandha, 

f’kooperazzjoni ma’ entitajiet ta’ taħriġ 

xierqa tal-Istati Membri, l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-

Drittijiet Fundamentali, tiżviluppa l-

għodda ta’ taħriġ u tipprovdi lill-gwardji 

tal-fruntiera u l-kosta u persunal rilevanti 

ieħor li huma membri tat-Timijiet tal-

Gwardji tal-Kosta u tal-Fruntieri Ewropej 

taħriġ avvanzat rilevanti għall-kompiti u 

poteri tagħhom u dwar il-

prekundizzjonijiet għal azzjoni b’ħarsien 

sħiħ tad-drittijiet fundamentali. Esperti 

mill-persunal tal-Aġenzija, l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-

Drittijiet Fundamentali, għandhom 

iwettqu eżerċizzji b’mod regolari ma’ dawk 

il-gwardji tal-fruntiera u l-kosta skont l-

iskeda tat-taħriġ u l-eżerċizzji avvanzati 

msemmija fil-programm ta’ ħidma annwali 

tal-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  834 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-
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Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 

f’attivitajiet operazzjonali organizzati mill-

Aġenzija, taħriġ rilevanti fid-dritt tal-

Unjoni u dak internazzjonali, inkluż dwar 

id-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u t-tiftix u s-

salvataġġ. 

Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 

f’attivitajiet operazzjonali organizzati mill-

Aġenzija, taħriġ rilevanti fid-dritt tal-

Unjoni u dak internazzjonali, inkluż dwar 

id-drittijiet fundamentali, u t-tiftix u s-

salvataġġ. 

Or. en 

 

Emenda  835 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-

Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 

f’attivitajiet operazzjonali organizzati mill-

Aġenzija, taħriġ rilevanti fid-dritt tal-

Unjoni u dak internazzjonali, inkluż dwar 

id-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u t-tiftix u s-

salvataġġ. 

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-

Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija u l-persunal u l-

gwardji tal-fruntiera ta’ pajjiżi terzi li 

jipparteċipaw f’attività operazzjonali 

organizzata mill-Aġenzija jkunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom f’tali 

attivitajiet, taħriġ rilevanti fid-dritt tal-

Unjoni u dak internazzjonali, inkluż dwar 

id-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, linji gwida 

għall-iskop tal-identifikazzjoni ta’ persuni 

li jfittxu protezzjoni u li jiġu diretti lejn il-

faċilitajiet xierqa, linji gwida għall-

indirizzar tal-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, 

inklużi minorenni mhux akkumpanjati, 

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, persuni li 

jeħtieġu assistenza medika urġenti, u 

persuni oħra partikolarment vulnerabbli, 
u t-tiftix u s-salvataġġ. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-formulazzjoni mir-Regolament attwali dwar il-persuni li jfittxu protezzjoni għandha 

tinżamm. Barra minn hekk, il-gwardji tal-fruntiera għandhom jitħarrġu fl-aġir tagħhom ma’ 

persuni vulnerabbli bħal tfal. 

 

Emenda  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-

Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 

f’attivitajiet operazzjonali organizzati mill-

Aġenzija, taħriġ rilevanti fid-dritt tal-

Unjoni u dak internazzjonali, inkluż dwar 

id-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u t-tiftix u s-

salvataġġ. 

2. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa sabiex tiżgura li l-

gwardji kollha tal-fruntiera u persunal 

rilevanti ieħor tal-Istati Membri li 

jipparteċipaw fit-Timijiet Ewropej tal-

Gwardja tal-Fruntiera u l-Kosta, kif ukoll 

il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, 

qabel il-parteċipazzjoni tagħhom 

f’attivitajiet operazzjonali organizzati mill-

Aġenzija, taħriġ rilevanti fid-dritt u l-

prattika tal-Unjoni u dawk internazzjonali, 

inkluż dwar id-drittijiet fundamentali, l-

aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, it-

tiftix u s-salvataġġ, kif ukoll 

identifikazzjoni aħjar ta’ u assistenza lil 

persuni f’sitwazzjoni vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 
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msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali. 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt u l-prattika tal-

Unjoni u dawk internazzjonali, inkluż id-

drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, kif ukoll 

identifikazzjoni aħjar ta’ u assistenza lil 

persuni f’sitwazzjoni vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  838 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali. 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali. 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali, l-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali u l-aċċess għall-

mekkaniżmi ta’ riferiment għal persuni 

vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  840 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni 

3. L-Aġenzija għandha tieħu l-

inizjattivi meħtieġa biex tiżgura taħriġ 

għall-persunal involut f’kompiti relatati 

mar-ritorn biex ikunu parti mill-puli 

msemmija fl-Artikoli 28, 29 u 30. L-

Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal 

kollu li jipparteċipa f’operazzjonijiet ta’ 

ritorn u f’interventi ta’ ritorn, kif ukoll il-

persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew, qabel 

il-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet 

operazzjonali organizzati mill-Aġenzija, 

taħriġ rilevanti fid-dritt tal-Unjoni u dak 

internazzjonali, inkluż id-drittijiet 

fundamentali, il-proporzjonalità fl-użu ta’ 
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internazzjonali. forza, l-aċċess għall-protezzjoni 

internazzjonali u l-aċċess għall-

mekkaniżmi ta’ riferiment għal persuni 

vulnerabbli. 

Or. en 

 

Emenda  841 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, tal-liġi 

marittima rilevanti, il-Kondiċi ta’ 

Kondotta mfassla skont l-Artikolu 34, u l-

istandards internazzjonali rilevanti bħall-

Istandards Minimi Sferiċi fir-Rispons 

Umanitarju. L-Aġenzija għandha tfassal il-

kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  842 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni 

b’kooperazzjoni mal-Uffiċjal għad-

Drittijiet Fundamentali u wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  843 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, u tal-liġi marittima 

rilevanti. L-Aġenzija għandha tfassal il-

kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 



 

AM\1092761MT.doc 123/153 PE582.071v01-00 

 MT 

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

4. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

tkompli tiżviluppa kurrikuli bażiċi komuni 

għat-taħriġ ta’ gwardji tal-fruntiera u 

tipprovdi taħriġ f’livell Ewropew għall-

ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali 

tal-Istati Membri, anki fir-rigward tad-

drittijiet fundamentali, tal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, tal-

identifikazzjoni aħjar ta’ u assistenza lil 

persuni f’sitwazzjoni vulnerabbli u tal-liġi 

marittima rilevanti. L-Aġenzija għandha 

tfassal il-kurrikuli bażiċi komuni wara 

konsultazzjoni mal-Forum Konsultattiv. L-

Istati Membri għandhom jintegraw il-

kurrikuli bażiċi komuni fit-taħriġ tal-

gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u 

l-persunal involut f’kompiti relatati mar-

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  845 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Aġenzija tista’ torganizza 

attivitajiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri u pajjiżi terzi fit-territorju 

tagħhom. 

6. L-Aġenzija tista’ torganizza 

attivitajiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri. 
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Or. en 

 

Emenda  846 

Michał Boni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Aġenzija tista’ torganizza 

attivitajiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri u pajjiżi terzi fit-territorju 

tagħhom. 

6. L-Aġenzija tista’ torganizza 

attivitajiet ta’ taħriġ f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri u pajjiżi terzi fit-territorju 

tagħhom. L-Aġenzija għandha tħeġġeġ il-

kooperazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ 

attivitajiet ta’ taħriġ fost l-Istati Membri u 

pajjiżi terzi. 

Or. en 

 

Emenda  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri 

esterni, inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ 

sorveljanza avvanzata bħal sistemi ta’ 

inġenji tal-ajru pilotati mill-bogħod, u 

għar-ritorn. L-Aġenzija għandha tqassam 

ir-riżultati ta’ dik ir-riċerka lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri. Hija 

tista’ tuża dawk ir-riżultati kif xieraq 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi 

rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta’ 

ritorn u interventi ta’ ritorn. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja 

proattivament l-attivitajiet ta’ riċerka u 

innovazzjoni rilevanti għall-fruntieri 

esterni tal-UE. 

Or. en 
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Emenda  848 

Michał Boni 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta’ 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri. Hija tista’ tuża dawk ir-riżultati 

kif xieraq f’operazzjonijiet konġunti, 

interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja, 

tippromwovi u tikkontribwixxi 

proattivament għall-attivitajiet ta’ riċerka u 

innovazzjoni rilevanti għall-kontroll tal-

fruntieri esterni, inkluż l-użu ta’ teknoloġija 

ta’ sorveljanza avvanzata bħal sistemi ta’ 

inġenji tal-ajru pilotati mill-bogħod, u 

għar-ritorn. L-Aġenzija għandha tqassam 

ir-riżultati ta’ dik ir-riċerka lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri. Hija 

tista’ tuża dawk ir-riżultati kif xieraq 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera, operazzjonijiet ta’ ritorn u 

interventi ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  849 

Péter Niedermüller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta’ 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri. Hija tista’ tuża dawk ir-riżultati 

kif xieraq f’operazzjonijiet konġunti, 

interventi rapidi fil-fruntiera, 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata. L-Aġenzija għandha tqassam ir-

riżultati ta’ dik ir-riċerka lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri. Hija tista’ tuża dawk 

ir-riżultati kif xieraq f’operazzjonijiet 

konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 
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operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  850 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta’ 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri. Hija tista’ tuża dawk ir-riżultati 

kif xieraq f’operazzjonijiet konġunti, 

interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn. 

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja u 

tikkontribwixxi proattivament għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 

rilevanti għall-kontroll tal-fruntieri esterni, 

inkluż l-użu ta’ teknoloġija ta’ sorveljanza 

avvanzata bħal sistemi ta’ inġenji tal-ajru 

pilotati mill-bogħod, u għar-ritorn. L-

Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta’ 

dik ir-riċerka lill-Kummissjoni, lill-

Parlament Ewropew u lill-Istati Membri. 

Hija tista’ tuża dawk ir-riżultati kif xieraq 

f’operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi 

fil-fruntiera, operazzjonijiet ta’ ritorn u 

interventi ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  851 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Istati Membri u l-Kummissjoni fl-

identifikazzjoni ta’ temi ewlenin ta’ riċerka. 

L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Kummissjoni fid-definizzjoni u t-twettiq 

tal-programmi qafas tal-Unjoni rilevanti 

għall-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Istati Membri u l-Kummissjoni fl-

identifikazzjoni ta’ temi ewlenin ta’ riċerka. 

L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Kummissjoni fid-definizzjoni tal-

programmi qafas tal-Unjoni rilevanti għall-

attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. 
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Or. en 

 

Emenda  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Istati Membri u l-Kummissjoni fl-

identifikazzjoni ta’ temi ewlenin ta’ riċerka. 

L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Kummissjoni fid-definizzjoni u t-twettiq 

tal-programmi qafas tal-Unjoni rilevanti 

għall-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. 

2. L-Aġenzija għandha tassisti lill-

Istati Membri u l-Kummissjoni fl-

identifikazzjoni ta’ temi ewlenin ta’ riċerka. 

L-Aġenzija għandha tassisti lill-Istati 

Membri u lill-Kummissjoni fid-

definizzjoni u t-twettiq tal-programmi 

qafas tal-Unjoni rilevanti għall-attivitajiet 

ta’ riċerka u innovazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija għandha, fi ħdan il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni, b’mod partikolari l-

Programm Speċifiku li Jimplimenta l-

Orizzont 2020, timplimenta l-partijiet tal-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni li jirrelataw mas-sigurtà tal-

fruntieri. Għal dak il-għan, l-Aġenzija 

għandu jkollha l-kompiti li ġejjin: 

3. L-Aġenzija għandha, fi ħdan il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni, b’mod partikolari l-

Programm Speċifiku li Jimplimenta l-

Orizzont 2020, timmonitorja l-partijiet tal-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni li jirrelataw mal-fruntieri 

esterni tal-UE. Għal dak il-għan, l-

Aġenzija għandha timmonitorja l-kompiti 

li ġejjin: 

Or. en 
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Emenda  854 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) timmaniġġja ċerti stadji tal-

implimentazzjoni tal-programm u xi 

fażijiet tul il-ħajja ta’ proġetti speċifiċi fuq 

il-bażi tal-programmi ta’ ħidma rilevanti 

adottati mill-Kummissjoni, fejn il-

Kummissjoni tkun tat is-setgħa lill-

Aġenzija biex tagħmel hekk fl-istrument 

tad-delega; 

(a) (a) il-ġestjoni tal-implimentazzjoni 

tal-programm tul il-ħajja ta’ proġetti 

speċifiċi fuq il-bażi tal-programmi ta’ 

ħidma rilevanti adottati mill-Kummissjoni; 

Or. en 

 

Emenda  855 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tadotta l-istrumenti tal-eżekuzzjoni 

tal-baġit għad-dħul u l-infiq u twettaq l-

operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-

ġestjoni tal-programm, fejn il-

Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-Aġenzija 

biex tagħmel dan fl-istrument tad-delega; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  856 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tagħti appoġġ fl-implimentazzjoni imħassar 
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tal-programm fejn il-Kummissjoni tagħti 

s-setgħa lill-Aġenzija biex tagħmel dan fl-

istrument tad-delega. 

Or. en 

 

Emenda  857 

Péter Niedermüller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. F'oqsma li għalihom ma tkunx 

iddelegat il-ġestjoni tal-fondi skont l-

Artikolu 36(3), l-Aġenzija tista’ 

tikkofinanzja akkwist u akkwist pubbliku 

prekummerċjali ta’ soluzzjonijiet 

innovattivi flimkien ma’ awtoritajiet ta’ 

Stat Membru u operaturi privati tas-suq. 

Or. en 

 

Emenda  858 

Péter Niedermüller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-Aġenzija se tipprevedi s-

Segretarjat ta’ pjattaforma stabbilita mill-

Kummissjoni Ewropea, li tinvolvi l-

aġenziji Ewropej rilevanti, istituzzjonijiet 

ta’ riċerka, fornituri tal-industrija u tas-

servizzi, u l-awtoritajiet rilevanti tal-Istati 

Membri. Il-missjoni ta’ din il-pjattaforma 

hija li tiżviluppa pjanijiet direzzjonali tat-

teknoloġija u l-innovazzjoni biex 

tappoġġja lill-gwardji tal-fruntiera u l-

kosta. 

Or. en 
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Emenda  859 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tippjana u 

timplimenta proġetti pilota dwar 

kwistjonijiet koperti b’dan ir-Regolament. 

4. L-Aġenzija tista’ tippjana u, 

soġġetta għal approvazzjoni mill-

Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
timplimenta proġetti pilota dwar 

kwistjonijiet koperti b’dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Aġenzija tista’ tippjana u 

timplimenta proġetti pilota dwar 

kwistjonijiet koperti b’dan ir-Regolament. 

4. L-Aġenzija tista’ tipprovdi appoġġ 

fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ 

proġetti pilota dwar kwistjonijiet koperti 

b’dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  861 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Aġenzija għandha tippubblika l-

proġetti kollha ta’ riċerka tagħha, inklużi 

l-proġetti ta’ dimostrazzjoni, is-sħab ta’ 

kooperazzjoni involuti u l-baġit tal-
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proġett.  

Or. en 

 

Emenda  862 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-Aġenzija għandha tiżgura 

trasparenza fl-illobbjar bl-iżvelar tal-

laqgħat kollha tagħha ma’ partijiet terzi 

interessati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Aġenzija għandha ssegwi l-prattika tajba tal-Aġenziji tal-UE fis-settur bankarju (bħall-

Awtorità Bankarja Ewropea, l-ESMA u l-EIOPA) li diġà ħadu l-impenn li jiżvelaw il-laqgħat 

tagħhom ma’ partijiet terzi interessati. 

 

Emenda  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija tista’ tixtri jew tikri, 

hija stess jew f’koproprjetà ma’ Stat 

Membru, tagħmir tekniku li jrid jintuża 

matul l-operazzjonijiet konġunti, proġetti 

pilota, interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ ritorn, interventi ta’ 

ritorn jew proġetti ta’ assistenza teknika 

skont ir-regoli finanzjarji applikabbli lill-

Aġenzija. 

1. L-Aġenzija tista’ tixtri jew tikri, 

hija stess jew f’koproprjetà ma’ Stat 

Membru, tagħmir tekniku li jrid jintuża 

matul l-operazzjonijiet konġunti, proġetti 

pilota, interventi rapidi fil-fruntiera, 

operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ, 
operazzjonijiet ta’ ritorn, interventi ta’ 

ritorn jew proġetti ta’ assistenza teknika 

skont ir-regoli finanzjarji applikabbli lill-

Aġenzija. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Emenda konsegwenzjali wara ż-żieda tat-tiftix u s-salvataġġ mal-Artikoli 4 u 7. 

 

Emenda  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija tista’ tixtri tagħmir 

tekniku, bħal tagħmir ta’ teħid tal-marki 

tas-swaba, b’deċiżjoni tad-Direttur 

Eżekuttiv f’konsultazzjoni mal-Bord 

Maniġerjali. Kull xiri jew kiri ta’ tagħmir li 

jġib miegħu spejjeż sinifikanti lill-Aġenzija 

għandu jkun preċedut minn analiżi 

dettaljata tal-ħtiġijiet u l-ispiża/benefiċċju. 

Kull infiq bħal dan għandu jkun previst fil-

baġit tal-Aġenzija kif adottat mill-Bord 

Maniġerjali. 

2. L-Aġenzija tista’ tixtri tagħmir 

tekniku sabiex tkun fuq quddiem nett 

b’deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv 

b’konsultazzjoni mal-Bord Maniġerjali. 

Kull xiri jew kiri ta’ tagħmir li jġib miegħu 

spejjeż sinifikanti lill-Aġenzija għandu 

jkun preċedut minn analiżi dettaljata tal-

ħtiġijiet u l-ispiża/benefiċċju. Kull infiq 

bħal dan għandu jkun previst fil-baġit tal-

Aġenzija kif adottat mill-Bord Maniġerjali. 

Or. it 

Emenda  865 

Ana Gomes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 37a 

 Akkwist 

 L-akkwist għall-Aġenzija għandu jkun ir-

responsabbiltà konġunta tal-Kummissjoni 

u tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, 

assisti minn pjattaforma li tinvolvi l-

Aġenziji Ewropej rilevanti, istituzzjonijiet 

ta’ riċerka, l-industrija, fornituri tas-

servizz, u l-awtoritajiet rilevanti tal-Istati 
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Membri. Il-missjoni ta’ din il-pjattaforma 

hija li tidentifika u tiżviluppa pjanijiet 

direzzjonali tat-teknoloġija u l-

innovazzjoni biex tappoġġja lill-Aġenziji u 

l-gwardji nazzjonali tal-fruntiera u l-

kosta, billi tirrazzjonalizza, tiġbor u 

tiskambja riżorsi skont direzzjoni 

strateġika u responsabbiltà trasparenti. 

Or. en 

 

Emenda  866 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

żżomm rekords ċentralizzati tat-tagħmir 

f’pula ta’ tagħmir tekniku magħmul minn 

tagħmir li huwa proprjetà tal-Istati Membri 

jew tal-Aġenzija u tagħmir li jkun 

koproprjetà tal-Istati Membri u l-Aġenzija 

għall-kontroll tal-fruntieri esterni jew 

skopijiet ta’ ritorn. 

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u 

żżomm rekords ċentralizzati tat-tagħmir 

f’pula ta’ tagħmir tekniku magħmul minn 

tagħmir li huwa proprjetà tal-Istati Membri 

jew tal-Aġenzija u tagħmir li jkun 

koproprjetà tal-Istati Membri u l-Aġenzija 

għall-kontroll tal-fruntieri esterni, it-tiftix u 

s-salvataġġ jew skopijiet ta’ ritorn. 

Or. en 

 

Emenda  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Aġenzija għandha tiżgura l-

kompatibbiltà u l-interoperabbiltà tat-

tagħmir elenkat fil-pula ta’ tagħmir 

tekniku. 

 Għal dan il-għan din għandha 

tiddefinixxi standards tekniċi li 

għandhom jintlaħqu mit-tagħmir biex 
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jinkiseb, totalment jew parzjalment, mill-

Aġenzija u tat-tagħmir bi sjieda tal-Istati 

Membri li huwa elenkat fil-pula ta’ 

tagħmir tekniku. 

Or. en 

 

Emenda  868 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

10. L-Aġenzija għandha tiffinanzja 

b’100% l-iskjerament tat-tagħmir tekniku li 

jifforma parti min-numru minimu tat-

tagħmir tekniku pprovdut minn Stat 

Membru partikolari għal sena partikolari. 

L-iskjerament tat-tagħmir tekniku li ma 

jiffurmax parti min-numru minimu tat-

tagħmir tekniku għandu jkun kofinanzjat 

mill-Aġenzija sa mhux iktar minn 75% tal-

ispejjeż eliġibbli, filwaqt li jitqiesu ċ-

ċirkostanzi partikolari tal-Istati Membri li 

jkunu qegħdin jiskjeraw tali tagħmir 

tekniku. 

10. L-Aġenzija għandha tiffinanzja 

b’100% l-iskjerament tat-tagħmir tekniku li 

jifforma parti min-numru minimu tat-

tagħmir tekniku pprovdut minn Stat 

Membru partikolari għal sena partikolari. 

L-iskjerament tat-tagħmir tekniku li ma 

jiffurmax parti min-numru minimu tat-

tagħmir tekniku għandu jkun finanzjat 

mill-Aġenzija sa mhux iktar minn 100 % 

tal-ispejjeż eliġibbli, filwaqt li jitqiesu ċ-

ċirkostanzi partikolari tal-Istati Membri li 

jkunu qegħdin jiskjeraw tali tagħmir 

tekniku. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Aġenzija għandha tiffinanzja t-tagħmir li ma kienx impenjat fil-bidu tas-sena sa 100% 

peress li ċerti Stati Membri jistgħu jkunu f’pożizzjoni li jikkommettu ċertu tagħmir għall-pula 

minima fil-bidu tas-sena b’mod partikolari jekk is-sitwazzjoni fir-reġjun ġeografiku 

kkonċernat tkun volatili. 

 

Emenda  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-membri tat-timijiet għandu 

jkollhom il-kapaċità jwettqu l-kompiti 

kollha u jeżerċitaw is-setgħat kollha għall-

kontroll tal-fruntieri u r-ritorn kif ukoll 

dawk li huma meħtieġa għat-twettiq tal-

għanijiet tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 u d-Direttiva 2008/115/KE, 

rispettivament. 

1. Il-membri tat-timijiet għandu 

jkollhom il-kapaċità jwettqu l-kompiti 

kollha u jeżerċitaw is-setgħat kollha għall-

kontroll tal-fruntieri esterni u r-ritorn kif 

ukoll dawk li huma meħtieġa għat-twettiq 

tal-għanijiet tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 u d-Direttiva 2008/115/KE, 

rispettivament. 

Or. en 

 

Emenda  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa 

blu bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq 

l-uniformi tagħhom, li tidentifikahom 

bħala parteċipanti f’operazzjoni 

konġunta, proġett pilota, intervent rapidu 

fil-fruntiera, operazzjoni ta’ ritorn jew 

intervent ta’ ritorn. Għall-finijiet ta’ 

identifikazzjoni fil-konfront tal-

awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru 

ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li 

għandhom jippreżentawh meta jintalbu. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  871 

Barbara Spinelli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa blu 

bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 

jippreżentawh meta jintalbu. 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu, fejn 

jidher, numru tal-identifikazzjoni u faxxa 

blu bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 

jippreżentawh meta jintalbu. 

Or. en 

 

Emenda  872 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa blu 

bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 

jippreżentawh meta jintalbu. 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu, fejn 

jidher, numru tal-identifikazzjoni u faxxa 

blu bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 
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jippreżentawh meta jintalbu. 

Or. en 

 

Emenda  873 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu faxxa blu 

bl-insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 

jippreżentawh meta jintalbu. 

4. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jilbsu l-uniformi tagħhom meta jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. Huma għandhom jilbsu, fejn 

jidher, marki li jippermettu l-

identifikazzjoni individwali u faxxa blu bl-

insinja tal-Unjoni u l-Aġenzija fuq l-

uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala 

parteċipanti f’operazzjoni konġunta, 

proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, 

operazzjoni ta’ ritorn jew intervent ta’ 

ritorn. Għall-finijiet ta’ identifikazzjoni fil-

konfront tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet 

għandhom, f’kull ħin, iġorru magħhom 

dokument ta’ akkreditazzjoni, li għandhom 

jippreżentawh meta jintalbu. 

Or. en 

 

Emenda  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom 

ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom 

ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż 
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armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-

kunsens tal-Istat Membru ta’ oriġini u l-

Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-

gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti u skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti. L-Istat Membru 

ospitanti jista’, bil-kunsens tal-Istat 

Membru ta’ oriġini, jawtorizza lill-membri 

tat-timijiet biex jużaw il-forza fl-assenza 

ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti. 

armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-

kunsens tal-Istat Membru ta’ oriġini u l-

Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-

gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti u skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, kif ukoll skont id-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem, inklużi l-Kodiċi ta’ Kondotta 

tan-NU għall-Uffiċjali tal-Infurzar tal-

Liġi u l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar l-

Użu ta’ Forza u Armi tan-Nar minn 

Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi, u l-Karta 

tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. L-Istat 

Membru ospitanti jista’, bil-kunsens tal-

Istat Membru ta’ oriġini, jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jużaw il-forza fl-

assenza ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Istat 

Membru ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom 

ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż 

armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-

kunsens tal-Istat Membru ta’ oriġini u l-

Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-

gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti u skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti. L-Istat Membru 

ospitanti jista’, bil-kunsens tal-Istat 

Membru ta’ oriġini, jawtorizza lill-membri 

tat-timijiet biex jużaw il-forza fl-assenza 

ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti. 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet ma 

għandhomx ikunu awtorizzati jużaw il-

forza. 

Or. en 
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Emenda  876 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom 

ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż 

armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-

kunsens tal-Istat Membru ta’ oriġini u l-

Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-

gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti u skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti. L-Istat Membru 

ospitanti jista’, bil-kunsens tal-Istat 

Membru ta’ oriġini, jawtorizza lill-membri 

tat-timijiet biex jużaw il-forza fl-assenza 

ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti. 

6. Meta jkunu qegħdin iwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom 

ikunu awtorizzati jużaw il-forza, inkluż 

armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-

kunsens tal-Istat Membru ta’ oriġini u l-

Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-

gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru 

ospitanti u skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru ospitanti, kif ukoll skont id-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem, inklużi l-Kodiċi ta’ Kondotta 

tan-NU għall-Uffiċjali tal-Infurzar tal-

Liġi u l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar l-

Użu ta’ Forza u Armi tan-Nar minn 

Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi, u l-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali. L-Istat 

Membru ospitanti jista’, bil-kunsens tal-

Istat Membru ta’ oriġini, jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jużaw il-forza fl-

assenza ta’ gwardji tal-fruntiera tal-Istat 

Membru ospitanti. 

Or. en 

 

Emenda  877 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Armi, munizzjon u tagħmir jista’ 

jintuża fl-awtodifiża leġittima u fid-difiża 

leġittima tal-membri tat-timijiet jew ta’ 

persuni oħra, skont il-liġi nazzjonali tal-

7. Armi, munizzjon u tagħmir jistgħu 

jintużaw fl-awtodifiża leġittima u fid-difiża 

leġittima tal-membri tat-timijiet jew ta’ 

persuni oħra, skont il-liġi nazzjonali tal-
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Istat Membru ospitanti. Istat Membru ospitanti, kif ukoll skont id-

dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Armi, munizzjon u tagħmir jista’ 

jintuża fl-awtodifiża leġittima u fid-difiża 

leġittima tal-membri tat-timijiet jew ta’ 

persuni oħra, skont il-liġi nazzjonali tal-

Istat Membru ospitanti. 

7. Armi, munizzjon u tagħmir jistgħu 

jintużaw fl-awtodifiża leġittima u fid-difiża 

leġittima tal-membri tat-timijiet jew ta’ 

persuni oħra, skont il-liġi nazzjonali tal-

Istat Membru ospitanti, kif ukoll skont id-

dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-Karta tal-UE tad-Drittijiet 

Fundamentali. 

Or. en 

 

Emenda  879 

Miriam Dalli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 

Membru ospitanti għandu jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-

bażijiet tad-dejta nazzjonali u Ewropej 

tiegħu, li l-konsultazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għall-kontrolli fuq il-fruntieri, is-

sorveljanza tal-fruntieri u r-ritorn. Il-

membri tat-timijiet għandhom jikkonsultaw 

biss dik id-dejta li tkun meħtieġa għat-

twettiq tal-kompiti tagħhom u sabiex 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom. L-Istat 

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 

Membru ospitanti għandu jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-

bażijiet tad-dejta Ewropej u jista’ 

jawtorizzahom jikkonsultaw il-bażi tad-

dejta nazzjonali li huma meħtieġa għall-

ilħuq ta’ għanijiet operazzjonali 

speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar il-

kontrolli fuq il-fruntieri, is-sorveljanza tal-

fruntieri u r-ritorn. Il-membri tat-timijiet 

għandhom jikkonsultaw biss dik id-dejta li 
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Membru ospitanti għandu, qabel l-

iskjerament tal-membri tat-timijiet, 

jgħarraf lill-Aġenzija dwar liema bażijiet 

tad-dejta nazzjonali u Ewropej jistgħu jiġu 

kkonsultati. L-Aġenzija għandha tagħmel 

din l-informazzjoni disponibbli għall-Istati 

Membri kollha li jipparteċipaw fl-

iskjerament. 

tkun meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti 

tagħhom u sabiex jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. L-Istat Membru ospitanti 

għandu, qabel l-iskjerament tal-membri tat-

timijiet, jgħarraf lill-Aġenzija dwar liema 

bażijiet tad-dejta nazzjonali u Ewropej 

jistgħu jiġu kkonsultati. L-Aġenzija 

għandha tagħmel din l-informazzjoni 

disponibbli għall-Istati Membri kollha li 

jipparteċipaw fl-iskjerament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hemm ostakoli prattiċi jekk l-Istati Membri jkunu obbligati jawtorizzaw membri ta’ timijiet 

skjerati mill-Aġenzija biex jikkonsultaw bażijiet tad-dejta nazzjonali. Wieħed minn dawn l-

ostakoli tista’ tkun il-lingwa. 

 

Emenda  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 

Membru ospitanti għandu jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-

bażijiet tad-dejta nazzjonali u Ewropej 

tiegħu, li l-konsultazzjoni tagħhom hija 

meħtieġa għall-kontrolli fuq il-fruntieri, is-

sorveljanza tal-fruntieri u r-ritorn. Il-

membri tat-timijiet għandhom jikkonsultaw 

biss dik id-dejta li tkun meħtieġa għat-

twettiq tal-kompiti tagħhom u sabiex 

jeżerċitaw is-setgħat tagħhom. L-Istat 

Membru ospitanti għandu, qabel l-

iskjerament tal-membri tat-timijiet, 

jgħarraf lill-Aġenzija dwar liema bażijiet 

tad-dejta nazzjonali u Ewropej jistgħu jiġu 

kkonsultati. L-Aġenzija għandha tagħmel 

din l-informazzjoni disponibbli għall-Istati 

Membri kollha li jipparteċipaw fl-

iskjerament. 

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-Istat 

Membru ospitanti għandu jawtorizza lill-

membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-

bażijiet tad-dejta nazzjonali u Ewropej 

tiegħu, li l-konsultazzjoni tagħhom hija 

meħtieġa għall-kontrolli fuq il-fruntieri, is-

sorveljanza tal-fruntieri u r-ritorn u jiżgura 

li dawn huma pprovduti b’aċċess għal 

dawn il-bażijiet tad-dejta b’mod effiċjenti 

u effettiv. Il-membri tat-timijiet għandhom 

jikkonsultaw biss dik id-dejta li tkun 

meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom 

u sabiex jeżerċitaw is-setgħat tagħhom. L-

Istat Membru ospitanti għandu, qabel l-

iskjerament tal-membri tat-timijiet, 

jgħarraf lill-Aġenzija dwar liema bażijiet 

tad-dejta nazzjonali u Ewropej jistgħu jiġu 

kkonsultati. L-Aġenzija għandha tagħmel 

din l-informazzjoni disponibbli għall-Istati 
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Membri kollha li jipparteċipaw fl-

iskjerament. 

Or. en 

 

Emenda  881 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 8a. L-awtoritajiet tal-Istati Membri 

ospitanti għandhom ikunu l-kontrolluri 

tad-dejta għall-ipproċessar ta’ kwalunkwe 

dejta personali miġbura jew ipproċessata 

minn membri tat-timijiet waqt li jwettqu l-

kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat 

tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru għandu jkun 
responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

l-Aġenzija għandha tkun responsabbli 

skont il-prinċipji ġenerali komuni għal-

liġijiet tal-Istati Membri, għal kwalunkwe 

dannu kkawżat minnhom waqt l-

operazzjonijiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  883 

Barbara Spinelli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru għandu jkun 

responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru u l-Aġenzija 

għandhom ikunu responsabbli in solidum 

għal kwalunkwe dannu kkawżat 

minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu qegħdin 

jaħdmu f’pajjiż terz, l-Aġenzija għandha 

tkun responsabbli għal kwalunkwe dannu 

kkawżat minnhom waqt l-operazzjonijiet 

tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  884 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru għandu jkun 

responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru u l-Aġenzija 

għandhom ikunu responsabbli in solidum 

għal kwalunkwe dannu kkawżat 

minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu qegħdin 

jaħdmu f’pajjiż terz, l-Aġenzija għandha 

tkun responsabbli għal kwalunkwe dannu 

kkawżat minnhom waqt l-operazzjonijiet 

tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Taħt responsabbiltà in solidum, rikorrent jista’ jagħżel li jsegwi talba kontra l-Aġenzija u 

kontra l-Istat Membru ospitanti. Jekk it-talba tkun fondata tajjeb, il-konvenut iħallas il-
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kumpens sħiħ u, jekk meħtieġ, jinnegozja l-qsim. Għall-operazzjonijiet f’pajjiż terz l-Aġenzija 

għandha terfa' r-responsabbiltà sħiħa. 

 

Emenda  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru għandu jkun 

responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

li jkun responsabbli għall-istruzzjonijiet 

tagħhom f’konformità mal-Artikolu 20(1), 
dak l-Istat Membru għandu jkun 

responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

dak l-Istat Membru għandu jkun 
responsabbli skont il-liġi nazzjonali tiegħu 

għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom 

waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

1. Fejn il-membri ta’ timijiet ikunu 

qegħdin jaħdmu fi Stat Membru ospitanti, 

huma għandhom ikunu responsabbli 

skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru 

ospitanti għal kwalunkwe dannu kkawżat 

minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  887 

Ska Keller 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ 

oriġini sabiex kwalunkwe somma li jkun 

ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati 

f’isimhom tiġi rimborżata mill-Istat 

Membru ta’ oriġini. 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-

Istat Membru ta’ oriġini sabiex kwalunkwe 

somma li jkun ħallas lill-vittmi jew lill-

persuni intitolati f’isimhom tiġi rimborżata 

mill-Istat Membru ta’ oriġini. 

Or. en 

 

Emenda  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ 

oriġini sabiex kwalunkwe somma li jkun 

ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati 

f’isimhom tiġi rimborżata mill-Istat 

Membru ta’ oriġini. 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja jew lil hinn mid-dmir, 

il-vittmi jew il-persuni intitolati għandhom 

ikunu kkumpensati mill-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  889 

Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

2. 2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 
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skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ 

oriġini sabiex kwalunkwe somma li jkun 

ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati 

f’isimhom tiġi rimborżata mill-Istat 

Membru ta’ oriġini. 

skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-

Istat Membru ta’ oriġini sabiex kwalunkwe 

somma li jkun ħallas lill-vittmi jew lill-

persuni intitolati f’isimhom tiġi rimborżata 

mill-Istat Membru ta’ oriġini. 

Or. en 

 

Emenda  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja, l-Istat Membru 

ospitanti jista’ jitlob lill-Istat Membru ta’ 

oriġini sabiex kwalunkwe somma li jkun 

ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati 

f’isimhom tiġi rimborżata mill-Istat 

Membru ta’ oriġini. 

2. Fejn dak id-dannu jiġi kkawżat 

minn negliġenza gravi jew kondotta 

skorretta volontarja, l-Aġenzija għandha 

tagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu 

kkawżat skont il-prinċipji ġenerali 

komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-inċidenti tal-paragrafu 1 jew 

2 ta’ dan l-artikolu li jseħħu matul l-

implimentazzjoni ta’ pjan operazzjonali 

skont l-Artikolu 18, il-membri tat-timijiet 

ikunu responsabbli bis-sħiħ għal 

kwalunkwe dannu kkawżat minnhom. 

Or. en 
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Emenda  892 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma 

tistax tiġix solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea skont l-Artikolu 273 TFUE. 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri jew bejn Stat Membru u l-

Aġenzija, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma 

tistax tiġi solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea skont it-Trattati. 

Or. en 

 

Emenda  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma 

tistax tiġix solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea skont l-Artikolu 273 TFUE. 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri jew bejn Stat Membru u l-

Aġenzija, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma tistax 

tiġi solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea, mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu273 TFUE. 

Or. en 

 

Emenda  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma 

tistax tiġix solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea skont l-Artikolu 273 TFUE. 

4. Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati 

Membri, relatata mal-applikazzjoni tal-

paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma tistax 

tiġi solvuta permezz ta’ negozjati 

bejniethom, għandha tiġi ppreżentata 

minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea skont l-Artikolu 273 TFUE. 

Or. en 

 

Emenda  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija 

kompetenti li tittratta tilwimiet li 

għandhom x’jaqsmu ma’ kumpens għad-

danni msemmija fil-paragrafi 1 u 2. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif previst fl-Artikolu 19(4), tar-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) eżistenti 

Nru 2007/2004 tas-26 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ 

Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sabiex tissodisfa l-kompitu tagħha 

li tiżgura livell għoli ta’ sigurtà interna 

msemmija fl-Artikolu 1, l-Aġenzija 

għandu jkollha aċċess għall-bażijiet tad-

dejta rilevanti bħas-Sistema ta’ 

Informazzjoni ta’ Schengen (SIS), is-

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża 

(VIS), l-Eurodac u s-sistema futura ta’ 

Fruntieri Intelliġenti, filwaqt li tapplika l-

liġijiet Ewropej li jirregolaw il-protezzjoni 

tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta. 

Or. en 

 

Emenda  897 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Bord Maniġerjali għandu 

jistabbilixxi miżuri għall-applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 mill-

Aġenzija, inklużi dawk dwar l-Uffiċjal 

għall-Protezzjoni tad-Dejta tal-Aġenzija. 

Dawn il-miżuri għandhom ikunu stabbiliti 

wara li ssir konsultazzjoni mal-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. 

2. Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-

Dejta għandu jinħatar skont ir-

Regolament (KE) Nru 45/2001. Il-Bord 

Maniġerjali għandu jistabbilixxi miżuri 

għall-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament 
mill-Aġenzija. Dawn il-miżuri għandhom 

ikunu stabbiliti wara li ssir konsultazzjoni 

mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data. 

Or. en 

 

Emenda  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 47, it-trasferiment ta’ dejta 

personali proċessata mill-Aġenzija u t-

trasferiment ’il quddiem mill-Istati Membri 

lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi jew partijiet 

terzi ta’ dejta personali pproċessata fil-

qafas ta’ dan ir-Regolament għandu jkun 

ipprojbit. 

4. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 47, it-trasferiment ta’ dejta 

personali proċessata mill-Aġenzija u t-

trasferiment ’il quddiem mill-Istati Membri 

lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali jew 

partijiet terzi ta’ dejta personali pproċessata 

fil-qafas ta’ dan ir-Regolament għandu jkun 

ipprojbit. 

Or. en 

 

Emenda  899 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 47, it-trasferiment ta’ dejta 

personali proċessata mill-Aġenzija u t-

trasferiment ’il quddiem mill-Istati Membri 

lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi jew partijiet 

terzi ta’ dejta personali pproċessata fil-

qafas ta’ dan ir-Regolament għandu jkun 

ipprojbit. 

4. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 47, it-trasferiment ta’ dejta 

personali proċessata mill-Aġenzija u t-

trasferiment ’il quddiem mill-Istati Membri 

lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi jew partijiet 

terzi, inklużi organizzazzjonijiet 

internazzjonali, ta’ dejta personali 

pproċessata fil-qafas ta’ dan ir-Regolament 

għandu jkun ipprojbit.  

Or. en 

 

Emenda  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. F’każ li, b’mod eċċezzjonali, it-

trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż 
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terz jew organizzazzjonijiet 

internazzjonali, mill-Aġenzija jew l-Istati 

Membri, ikun previst b’mod ċar 

f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna, dan ikun 

jeħtieġ valutazzjoni tal-adegwatezza u l-

użu ta’ salvagwardji speċifiċi skont l-

Artikolu 9 tar-Regolament (KE) 

Nru 45/2001 u l-Artikoli 25 u 26 tad-

Direttiva 95/46/KE. 

Or. en 

 

Emenda  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 45 imħassar 

L-għan tal-ipproċessar tad-dejta personali  

1. L-Aġenzija tista’ tipproċessa d-dejta 

personali biss għall-finijiet li ġejjin: 

 

(a) għat-twettiq tal-kompiti tagħha ta’ 

organizzazzjoni u koordinazzjoni ta’ 

operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, 

interventi rapidi fil-fruntiera u fil-qafas 

tat-timijiet ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-

migrazzjoni skont l-Artikolu 46; 

 

(b) għat-twettiq tal-kompiti tagħha ta’ 

organizzazzjoni u koordinazzjoni ta’ 

operazzjonijiet ta’ ritorn u interventi ta’ 

ritorn skont l-Artikolu 47; 

 

(c) għall-iffaċilitar tal-iskambju ta’ 

informazzjoni ma’ Stati Membri, l-

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam 

tal-Asil, l-Europol jew l-Eurojust skont l-

Artikolu 46; 

 

(d) għall-analiżi tar-riskju mill-Aġenzija 

skont l-Artikolu 10; 

 

(e) l-identifikazzjoni u t-traċċar tal-

bastimenti fil-qafas tal-Eurosur 
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f’konformità mal-Artikolu 48. 

2. Kwalunkwe proċessar bħal dan ta’ dejta 

personali għandu jħares il-prinċipju ta’ 

proporzjonalità u jkun strettament limitat 

għal dejta personali meħtieġa għall-

finijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 

 

3. Stat Membru jew Aġenzija oħra tal-

Unjoni li tipprovdi dejta personali lill-

Aġenzija għandha tiddetermina l-għan 

jew l-għanijiet li għalihom għandha tiġi 

pproċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

Jekk ma tkunx għamlet dan, l-Aġenzija 

f’konsultazzjoni mal-fornitur tad-dejta 

personali kkonċernat għandha 

tipproċessaha sabiex tiddetermina n-

neċessità tagħha fir-rigward tal-għan jew 

l-għanijiet kif imsemmi fil-paragrafu 1 li 

għalih għandha tiġi pproċessata 

ulterjorment. L-Aġenzija tista’ tipproċessa 

informazzjoni għal għan differenti minn 

dak tal-paragrafu 1 jekk tkun awtorizzata 

mill-fornitur tad-dejta biss. 

 

4. L-Istati Membri u Aġenziji oħrajn tal-

Unjoni jistgħu jindikaw, fil-mument tat-

trasferiment tal-informazzjoni, 

kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess jew l-

użu, f’termini ġenerali jew speċifiċi, 

inkluż għal trasferiment, tħassir jew 

qerda. Fejn il-ħtieġa għal tali 

restrizzjonijiet issir ċara wara t-

trasferiment tal-għoti tal-informazzjoni, 

dawn għandhom jgħarrfu lill-Aġenzija 

dwar dan. L-Aġenzija għandha tkun 

konformi ma’ dawn ir-restrizzjonijiet. 

 

Or. en 

 

Emenda  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Stat Membru jew Aġenzija oħra tal- 3. Stat Membru jew Aġenzija oħra tal-
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Unjoni li tipprovdi dejta personali lill-

Aġenzija għandha tiddetermina l-għan jew 

l-għanijiet li għalihom għandha tiġi 

pproċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

Jekk ma tkunx għamlet dan, l-Aġenzija 

f’konsultazzjoni mal-fornitur tad-dejta 

personali kkonċernat għandha 

tipproċessaha sabiex tiddetermina n-

neċessità tagħha fir-rigward tal-għan jew 

l-għanijiet kif imsemmi fil-paragrafu 1 li 

għalih għandha tiġi pproċessata 

ulterjorment. L-Aġenzija tista’ tipproċessa 

informazzjoni għal għan differenti minn 

dak tal-paragrafu 1 jekk tkun awtorizzata 

mill-fornitur tad-dejta biss. 

Unjoni li tipprovdi dejta personali lill-

Aġenzija għandha tiddetermina l-għan jew 

l-għanijiet li għalihom għandha tiġi 

pproċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

L-Aġenzija tista’ tipproċessa informazzjoni 

għal għan skont il-paragrafu 1 li huwa 

differenti mill-għan oriġinali jekk tkun 

awtorizzata mill-fornitur tad-dejta biss. 

Or. en 

 

Emenda  903 

Ska Keller 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Stat Membru jew Aġenzija oħra tal-

Unjoni li tipprovdi dejta personali lill-

Aġenzija għandha tiddetermina l-għan jew 

l-għanijiet li għalihom għandha tiġi 

pproċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

Jekk ma tkunx għamlet dan, l-Aġenzija 

f’konsultazzjoni mal-fornitur tad-dejta 

personali kkonċernat għandha 

tipproċessaha sabiex tiddetermina n-

neċessità tagħha fir-rigward tal-għan jew l-

għanijiet kif imsemmi fil-paragrafu 1 li 

għalih għandha tiġi pproċessata 

ulterjorment. L-Aġenzija tista’ tipproċessa 

informazzjoni għal għan differenti minn 

dak tal-paragrafu 1 jekk tkun awtorizzata 

mill-fornitur tad-dejta biss. 

3. Stat Membru jew Aġenzija oħra tal-

Unjoni li tipprovdi dejta personali lill-

Aġenzija għandha tiddetermina l-għan jew 

l-għanijiet li għalihom għandha tiġi 

pproċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

Jekk ma tkunx għamlet dan, l-Aġenzija 

f’konsultazzjoni mal-fornitur tad-dejta 

personali konċernat għandha tipproċessaha 

sabiex tiddetermina n-neċessità tagħha fir-

rigward tal-għan jew l-għanijiet kif 

imsemmi fil-paragrafu 1 li għalih għandha 

tiġi pproċessata ulterjorment. 

Or. en 

 


