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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta’ konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta’ att 

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 

u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 

partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 

li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 

nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 

huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti. 

 

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 

ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 

rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-

partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 

jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 

b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 

kif ġej: [...]. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li 

jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 

(COM(2011)0873), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 77(2)(d) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C7-0506/2011), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mil-Parlament Svediż, fil-qafas tal-

Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li 

tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7–0000/2012), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni għal darb’oħra lill-Parlament jekk hija 

għandha l-intenzjoni li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tissostitwiha b’test 

ieħor; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-prassi ta' ivvjaġġar f'dgħajjes 

żgħar mhux tajbin għat-tbaħħir wassal 

għal żieda kbira fin-numru ta’ migranti li 

jegħrqu fil-fruntieri esterni marittimi fin-
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nofsinhar. L-EUROSUR għandha ttejjeb 

b'mod konsiderevoli t-tħaddim u l-

kapaċità teknika tal-Aġenzija u tal-Istati 

Membri biex jidentifikaw u jittraċċaw 

dawn id-dgħajjes żgħar, u dan fuq medda 

medja ta' żmien iwassal għal tnaqqis 

konsiderevoli fl-imwiet tal-migranti u tar-

refuġjati bil-baħar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi enfasizzat ir-rwol tal-EUROSUR fir-rigward tas-salvar ta' ħajjet il-

migranti bil-baħar. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Dan ir-Regolament jirrikjedi li l-

Aġenzija ttejjeb il-kooperazzjoni u l-

iskambju ta' informazzjoni mal-korpi u l-

aġenziji l-oħra tal-Unjoni, bħall-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima u ċ-

Ċentru Satellitari tal-UE, sabiex isir l-

aħjar użu possibbli mill-informazzjoni, il-

kapaċitajiet u s-sistemi eżistenti li huma 

diġà disponibbli fil-livell Ewropew. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li l-Aġenziji u l-korpi kollha tal-Unjoni jikkontribwixxu għat-tħaddim tajjeb tal-

EUROSUR, sa fejn iwassal il-mandat tagħhom. 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni li 

tinsab fl-EUROSUR tkun kemm jista' 

jkun kompluta u aġġornata, 

partikolarment fir-rigward tas-sitwazzjoni 

fil-pajjiżi terzi, l-Aġenzija għandha 

tikkoopera mas-Servizz Ewropew għall-

Azzjoni Esterna u d-delegazzjonijiet u l-

uffiċċji tal-Unjoni Ewropea għandhom 

jipprovdu lill-Aġenzija bl-informazzjoni 

kollha meħtieġa għall-EUROSUR.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Unjoni Ewropea, permezz tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, għandha 

rappreżentanzi madwar id-dinja, u l-informazzjoni li dawn għandhom, inkluż fir-rigward tat-

tendenzi u l-flussi b'rabta mal-migrazzjoni, għandha tkun disponibbli għall-EUROSUR. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Dan ir-Regolament jinkludi 

dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni ma' 

pajjiżi terzi ġirien, għaliex kooperazzjoni 

strutturata sew u permanenti u skambju 

ta' informazzjoni ma' dawn il-pajjiżi, 

b'mod partikolari fir-reġjun tal-

Mediterran, jikkostitwixxu element 

ewlieni għall-ilħiq tal-objettivi tal-

EUROSUR. Huwa essenzjali li 

kwalunkwe kooperazzjoni u skambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

pajjiżi terzi ġirien issir f'konformità sħiħa 

mad-drittijiet fundamentali, bħall-obbligu 

li jiġi pprovdut rifuġju għall-persuni bi 



 

PE491.337v02-00 8/34 PR\908005MT.doc 

MT 

ħtieġa ta' protezzjoni internazzjonali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ġirien hija neċessarja għat-tħaddim kif xieraq tan-netwerk 

tal-EUROSUR, b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament ma tippreġudikax id-diviżjoni 

tal-kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati 

Membri, u ma taffettwax l-obbligi tal-Istati 

Membri taħt il-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti u l-Liġi tal-Baħar, il-

Konvenzjoni Internazzjonali għas-

Salvagwardja tal-Ħajja fuq il-Baħar, il-

Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-

Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi, il-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra 

l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali 

u l-Protokoll tagħha kontra t-Traffikar tal-

Immigranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, il-

Konvenzjoni relatata mal-Istatus tar-

Refuġjati, il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni 

tad-Drittijiet Umani u l-Libertajiet 

Fundamentali u strumenti internazzjonali 

rilevanti oħrajn. 

(16) L-implimentazzjoni ta’ dan ir-

Regolament ma taffettwax l-obbligi tal-

Istati Membri taħt il-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti u l-Liġi tal-Baħar, il-

Konvenzjoni Internazzjonali għas-

Salvagwardja tal-Ħajja fuq il-Baħar, il-

Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-

Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi, il-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra 

l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali 

u l-Protokoll tagħha kontra t-Traffikar tal-

Immigranti bl-Art, bil-Baħar u bl-Ajru, il-

Konvenzjoni relatata mal-Istatus tar-

Refuġjati, il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni 

tad-Drittijiet Umani u l-Libertajiet 

Fundamentali u strumenti internazzjonali 

rilevanti oħrajn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-fatt li l-Istati Membri għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont id-dritt marittimu 

internazzjonali għandu jkun iktar ċar. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 

komuni għall-iskambju tal-informazzjoni u 

l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

Aġenzija sabiex jitjiebu l-għarfien tas-

sitwazzjoni u l-kapaċità ta’ reazzjoni fil-

fruntieri esterni tal-Istati Membri u tal-

Unjoni Ewropea, minn hawn ’il quddiem 

imsejħa: Is-Sistema Ewropea ta’ 

Sorveljanza tal-Fruntieri Esterni 

(EUROSUR). 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 

komuni għall-iskambju tal-informazzjoni u 

l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

Aġenzija sabiex jitjiebu l-għarfien tas-

sitwazzjoni u l-kapaċità ta’ reazzjoni, tiġi 

protetta ħajjet il-migranti u jkun hemm 

prevenzjoni tal-migrazzjoni irregolari u 

tal-kriminalità transkonfinali fil-fruntieri 

esterni tal-Istati Membri u tal-Unjoni 

Ewropea, minn hawn ’il quddiem imsejħa: 

Is-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-

Fruntieri Esterni (EUROSUR). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tliet objettivi ewlenin ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu enfasizzati fl-ewwel artikolu li 

jiddefinixxi s-suġġett ewlieni tar-Regolament. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Dan ir-Regolament għandu jkun 

mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni fir-rigward tal-asil u tar-ritorn. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-applikazzjoni tar-Regolament ma jipperikolax l-

applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-

miżuri operazzjonali, proċedurali u legali li 

jittieħdu wara l-interċettazzjoni. 

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-

miżuri proċedurali u legali li jittieħdu wara 

l-interċettazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Informazzjoni operazzjonali m'għandhiex tiġi eskluża mill-ambitu ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri u l-Aġenzija 

jikkonformaw mad-drittijiet fundamentali, 

inklużi r-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-

dejta, meta japplikaw dan ir-Regolament. 

Huma jagħtu prijorità lill-ħtiġijiet speċjali 

tat-tfal, lill-vittmi tat-traffikar, lill-persuni 

li jkunu jeħtieġu assistenza medika urġenti, 

lill-persuni li jkunu jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, lill-persuni fil-periklu fuq 

il-baħar u lil persuni oħrajn f’sitwazzjoni 

partikolarment vulnerabbli. 

3. L-Istati Membri u l-Aġenzija 

jikkonformaw mad-drittijiet fundamentali, 

inklużi l-prinċipju tan-non-refoulement u 

r-rekwiżiti għall-protezzjoni tad-dejta, 

meta japplikaw dan ir-Regolament. Huma 

jagħtu prijorità lill-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, 

lill-vittmi tat-traffikar, lill-persuni li jkunu 

jeħtieġu assistenza medika urġenti, lill-

persuni li jkunu jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, lill-persuni fil-periklu fuq 

il-baħar u lil persuni oħrajn f’sitwazzjoni 

partikolarment vulnerabbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-prinċipju tan-non-refoulement għandu jkun enfasizzat bħala parti mid-drittijiet tal-Istati 

Membri, u l-Aġenzija għandha tirrispettah. 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ‘għarfien tas-sitwazzjoni’ tfisser il-

kapaċità tal-monitoraġġ, id-detezzjoni, l-

identifikazzjoni, it-traċċar u l-fehim tal-

attivitajiet transkonfinali sabiex jinstabu 

raġunijiet loġiċi għall-miżuri ta’ kontroll 

billi l-informazzjoni l-ġdida tingħaqad 

flimkien mal-għarfien eżistenti; 

(a) ‘għarfien tas-sitwazzjoni’ tfisser il-

kapaċità tal-monitoraġġ, id-detezzjoni, l-

identifikazzjoni, it-traċċar u l-fehim tal-

attivitajiet transkonfinali sabiex jinstabu 

raġunijiet loġiċi għall-miżuri ta’ kontroll 

fuq il-bażi tal-informazzjoni l-ġdida u l-

għarfien eżistenti; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) 'inċident' tfisser avveniment b'rabta 

ma' riskju potenzjali għall-ħajja tal-

migranti, qsim irregolari tal-fruntieri jew 

kriminalità transkonfinali fil-fruntieri 

esterni ta' Stat Membru jew qribhom; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi definit it-terminu 'inċident' kif jintuża tul il-proposta. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt fb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) 'interċezzjoni' tfisser kwalunkwe 

miżura meħuda minn Stat Membru sabiex 

jipprevjeni, jinterrompixxi jew iwaqqaf iċ-

ċaqliq tal-persuni li jkunu qed jaqsmu l-

fruntieri esterni mingħajr id-dokumenti 

meħtieġa. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li r-Regolament ma japplikax wara l-interċezzjoni, fir-Regolament għandu jkun hemm 

definizzjoni ċara ta' dan it-terminu. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru li jkollu fruntieri fuq 

l-art u fil-baħar jaħtar, jopera u jżomm 

Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni 

għas-sorveljanza fuq il-fruntieri, li 

jikkoordina u jiskambja l-informazzjoni 

bejn l-awtoritajiet kollha responsabbli 

għas-sorveljanza fuq il-fruntieri esterni fuq 

il-livell nazzjonali kif ukoll maċ-ċentri 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni l-oħrajn u l-

Aġenzija. L-Istat Membru jinnotifika l-

istabbiliment taċ-ċentru lill-Kummissjoni, 

li tinforma minnufih lill-Istati Membri l-

oħra u lill-Aġenzija. 

1. Kull Stat Membru jaħtar, jopera u 

jżomm Ċentru Nazzjonali ta’ 

Koordinazzjoni għas-sorveljanza fuq il-

fruntieri, li jikkoordina u jiskambja l-

informazzjoni bejn l-awtoritajiet kollha 

responsabbli għas-sorveljanza fuq il-

fruntieri esterni fuq il-livell nazzjonali kif 

ukoll maċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni l-oħrajn u l-Aġenzija. L-

Istat Membru jinnotifika l-istabbiliment 

taċ-ċentru lill-Kummissjoni, li tinforma 

minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-

Aġenzija. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri kollha, u mhux biss dawk li jkollhom fruntieri fuq l-art u fil-baħar, għandu 

jkollhom ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni, sabiex jikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni 

fil-qafas tal-EUROSUR. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Bla ħsara għall-Artikolu 16, iċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni huwa l-uniku 

punt ta’ kuntatt għall-iskambju ta’ 

informazzjoni u l-kooperazzjoni ma’ ċentri 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni oħrajn u mal-

Aġenzija. 

2. Bla ħsara għall-Artikolu 16, iċ-ċentru 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni huwa l-uniku 

punt ta’ kuntatt għall-iskambju ta’ 

informazzjoni u l-kooperazzjoni fil-qafas 

tal-EUROSUR ma’ ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni oħrajn u mal-Aġenzija. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun ċar li ċ-ċentru nazzjonali għall-koordinazzjoni għandu jkun il-punt uniku ta' 

kuntatt mal-Aġenzija fir-rigward tal-EUROSUR, iżda li punti oħra ta' kuntatt jistgħu jeżistu fi 

ħdan netwerks oħra. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Bi qbil mad-dritt nazzjonali, l-Istati 

Membri jistgħu jagħmlu ċ-ċentri 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni tagħhom 

responsabbli mill-koordinazzjoni tal-

iskambju tal-informazzjoni u l-

kooperazzjoni fir-rigward tas-sorveljanza 

tal-fruntieri tal-ajru u għall-kontrolli fil-

punti ta’ qsim tal-fruntieri. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-fatt li s-sorveljanza tal-fruntieri tal-ajru u l-verifiki fil-punti ta' qsim huma esklużi mill-

ambitu ta' dan ir-Regolament m'għandux iżomm liċ-ċentri nazzjonali għall-koordinazzjoni 

milli jkunu responsabbli minn dawk il-kompiti wkoll. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) it-trattament, il-ħżin, u l-ipproċessar 

b’mod sigur ta’ informazzjoni sensittiva 

mhux klassifikata; 

(c) it-trattament, il-ħżin, it-trażmissjoni u l-

ipproċessar b’mod sigur ta’ informazzjoni 

sensittiva mhux klassifikata; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-referenza għal ''trażmissjoni'' hija nieqsa minn dan il-punt fil-proposta tal-Kummissjoni, 

iżda hija inkluża fil-punt li jmiss. Għandha tkun inkluża hawnhekk ukoll. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Aġenzija u ċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni jiskambjaw, jipproċessaw u 

jaħżnu informazzjoni sensittiva mhux 

klassifikata u informazzjoni klassifikata 

fin-netwerk ta’ komunikazzjoni 

f’konformità mar-regoli u l-istandards li 

japplikaw il-prinċipji bażiċi u l-istandards 

komuni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2001/844/KE li temenda r-Regoli ta’ 

Proċedura interni tagħha jew li jkunu 

ekwivalenti għaliha. 

3. Bi qbil mal-Artikolu 11d tar-

Regolament (KE) Nru 2007/2004, l-

Aġenzija u ċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni jiskambjaw, jipproċessaw u 

jaħżnu informazzjoni sensittiva mhux 

klassifikata u informazzjoni klassifikata 

fin-netwerk ta’ komunikazzjoni 

f’konformità mad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2001/844/KE li temenda r-

Regoli ta’ Proċedura interni tagħha jew li 

jkunu ekwivalenti għaliha. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Għal skopijiet ta' ċarezza, id-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-Aġenzija u ċ-ċentri nazzjonali 

ta' koordinazzjoni (ara Em 18) għandhom ikunu separati. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni 

jiskambjaw, jipproċessaw u jaħżnu 

informazzjoni sensittiva mhux klassifikata 

u informazzjoni klassifikata fin-netwerk 

ta’ komunikazzjoni f’konformità mar-

regoli u l-istandards ekwivalenti għad-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE li 

temenda r-Regoli ta’ Proċedura interni 

tagħha jew li jkunu ekwivalenti għaliha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal skopijiet ta' ċarezza, id-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-Aġenzija (ara Em 17) u ċ-ċentri 

nazzjonali ta' koordinazzjoni għandhom ikunu separati. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni 

jistabbilixxi u jżomm stampa tas-

sitwazzjoni nazzjonali sabiex jipprovdi lill-

awtoritajiet kollha responsabbiltajiet ta’ 

sorveljanza fuq il-fruntiera fuq livell 

nazzjonali informazzjoni effettiva, preċiża 

u f’waqtha li tkun rilevanti għall-

prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u l-

kriminalità transkonfinali fil-fruntieri 

1. Iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni 

jistabbilixxi u jżomm stampa tas-

sitwazzjoni nazzjonali sabiex jipprovdi lill-

awtoritajiet kollha responsabbiltajiet ta’ 

sorveljanza fuq il-fruntiera fuq livell 

nazzjonali informazzjoni effettiva, preċiża 

u f’waqtha li tkun rilevanti għall-

protezzjoni ta' ħajjet il-migranti u għall-

prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u l-

kriminalità transkonfinali fil-fruntieri 
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esterni tal-Istat Membru kkonċernat. esterni tal-Istat Membru kkonċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-objettiv tal-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti għandu jkun enfasizzat hawnhekk flimkien maż-

żewġ objettivi l-oħra. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni 

fi Stati Membri oħrajn u f’pajjiżi terzi; 

(g) iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni 

fi Stati Membri oħrajn; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li mhux il-pajjiżi terzi kollha għandhom ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni, huwa 

iktar ċar jekk din id-dispożizzjoni tiġi separata (ara EM 21) mir-referenza għaċ-ċentri ta' 

koordinazzjoni ta' Stati Membri oħra. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) awtoritajiet ta' pajjiżi terzi; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li mhux il-pajjiżi terzi kollha għandhom ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni, għandu 

jkun iċċarat li l-informazzjoni tista' tiġi minn kwalunkwe awtorità ta' pajjiż terz. 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) netwerks reġjonali ma’ pajjiżi terzi 

ġirien, bħan-netwerk SEAHORSE 

Atlantic, in-netwerk SEAHORSE 

Mediterranean, in-netwerk tal-

Kooperazzjoni għall-Kontroll fil-Fruntieri 

fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku CoastNet, iċ-

Ċentru ta’ Koordinazzjoni u 

Informazzjoni tal-Fruntieri tal-Baħar l-

Iswed u netwerks reġjonali oħrajn 

stabbiliti fil-fruntieri esterni fuq l-art; 

(h) netwerks reġjonali ma’ pajjiżi terzi 

ġirien; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-lista mhijiex eżawrjenti u tista' ma tkun kompluta jekk jitwaqqfu netwerks oħra. Din 

għandha tiġi mħassra. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt i 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) sistemi tar-rappurtar tal-vapuri, bħas-

Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomata 

(AIS) u s-Sistema ta’ Kontroll tal-

Bastimenti (VMS). Id-dejta minn dawn is-

sistemi tinkiseb fuq livell nazzjonali 

mingħand l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti u ċ-ċentri ta’ monitoraġġ tas-

sajd; 

(i) sistemi tar-rappurtar tal-vapuri. Id-dejta 

minn dawn is-sistemi tinkiseb fuq livell 

nazzjonali mingħand l-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti u ċ-ċentri ta’ 

monitoraġġ tas-sajd; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-lista mhijiex eżawrjenti u tista' ma tkun kompluta jekk jinħolqu sistemi oħra. Din għandha 
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tiġi mħassra. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sottolivell dwar is-sitwazzjonijiet ta’ 

kriżi, li jkun fih informazzjoni fir-rigward 

ta’ diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-

bniedem, inċidenti u kull sitwazzjoni ta’ 

kriżi oħra li sseħħ fil-fruntieri esterni tal-

Istat Membru kkonċernat jew fil-viċin 

tagħhom, li jista’ jkollha impatt sinifikanti 

fuq il-kontroll tal-fruntieri esterni. 

(c) sottolivell dwar is-sitwazzjonijiet ta’ 

kriżi, li jkun fih informazzjoni fir-rigward 

ta’ diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-

bniedem, inċidenti, kriżijiet politiċi jew 

umanitarji u kull sitwazzjoni ta’ kriżi oħra 

li sseħħ fil-fruntieri esterni tal-Istat 

Membru kkonċernat jew fil-viċin tagħhom, 

li jista’ jkollha impatt sinifikanti fuq il-

kontroll tal-fruntieri esterni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi għandha tkun iktar preċiża u għandha b'mod 

speċifiku tinkludi kriżijiet politiċi u umanitarji. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija tistabbilixxi u żżomm 

stampa tas-sitwazzjoni Ewropea sabiex 

tipprovdi liċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni informazzjoni u analiżi li 

jkunu rilevanti għall-prevenzjoni tal-

migrazzjoni illegali u l-kriminalità 

transkonfinali fil-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri.  

1. L-Aġenzija tistabbilixxi u żżomm 

stampa tas-sitwazzjoni Ewropea sabiex 

tipprovdi liċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni informazzjoni u analiżi li 

jkunu rilevanti għall-protezzjoni ta' ħajjet 

il-migranti u għall-prevenzjoni tal-

migrazzjoni illegali u l-kriminalità 

transkonfinali fil-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri.  

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-objettiv tal-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti għandu jkun enfasizzat hawnhekk flimkien maż-

żewġ objettivi l-oħra. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) stampi tas-sitwazzjoni nazzjonali, 

inkluża informazzjoni bażika rċevuta skont 

l-Artikolu 9 (8);. 

(a) stampi tas-sitwazzjoni nazzjonali, 

inkluża informazzjoni bażika rċevuta skont 

l-Artikolu 9(5)(a); 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tikkoreġi żball fir-referenzi fil-proposta tal-Kummissjoni.  

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Delegazzjonijiet u uffiċċji tal-Unjoni 

Ewropea; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Delegazzjonijiet u uffiċċji tal-UE jikkontribwixxu għall-EUROSUR billi jipprovdu lill-

Aġenzija b'informazzjoni li jkollhom, li tkun rilevanti għall-Istampa tas-Sitwazzjoni Ewropea 

tal-EUROSUR. 
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Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) inċidenti li jinvolvu migrazzjoni illegali 

u kriminalità transkonfinali kif ukoll 

sitwazzjonijiet ta’ kriżi u avvenimenti 

oħrajn li jkunu jinsabu fl-Istampa ta' 

Intelligence Prefruntiera Komuni, ladarba 

qed ikollhom impatt moderat jew 

sinifikanti fuq il-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri; 

(b) inċidenti li jinvolvu migrazzjoni illegali 

u kriminalità transkonfinali kif ukoll 

sitwazzjonijiet ta’ kriżi u avvenimenti 

oħrajn li jkunu jinsabu fl-Istampa ta' 

Intelligence Prefruntiera Komuni, li 

jkollhom impatt medju jew għoli fuq il-

fruntieri esterni tal-Istati Membri; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tarmonizza l-kliem mal-bqija tal-proposta, li jirreferu għall-

impatt 'medju' u 'għoli'.  

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sottolivell dwar l-assi tagħhom stess, li 

għandu jkun fih informazzjoni dwar il-

pożizzjoni, il-ħin, il-perkors, il-veloċità, l-

istatus, u t-tip ta’ assi li jkunu qed jieħdu 

sehem fl-operazzjonijiet konġunti tal-

Aġenzija jew għad-dispożizzjoni tal-

Aġenzija, u l-pjan ta’ skjerament, inkluża 

ż-żona tal-operazzjoni, l-iskedi tal-pattulja 

u l-kodiċijiet tal-komunikazzjoni;  

(a) sottolivell dwar l-assi tagħhom stess, li 

għandu jkun fih informazzjoni dwar il-

pożizzjoni, il-ħin, il-perkors, il-veloċità, l-

istatus, u t-tip ta’ assi li jkunu qed jieħdu 

sehem fl-operazzjonijiet konġunti u 

proġetti pilota tal-Aġenzija jew għad-

dispożizzjoni tal-Aġenzija, u l-pjan ta’ 

skjerament, inkluża ż-żona tal-operazzjoni, 

l-iskedi tal-pattulja u l-kodiċijiet tal-

komunikazzjoni;  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Informazzjoni dwar proġetti pilota mmexxija mill-Frontex għandha tkun inkluża fl-Istampa 
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tas-Sitwazzjoni Ewropea. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sottolivell dwar operazzjonijiet, li jkun 

fih informazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

konġunti kkoordinati mill-Aġenzija, 

inkluża l-istqarrija tal-missjoni, il-

pożizzjoni, l-istatus, it-tul taż-żmien, 

informazzjoni dwar l-Istati Membri u atturi 

oħrajn involuti, rapporti tas-sitwazzjoni ta’ 

kuljum u ta’ kull ġimgħa, dejta statistika u 

pakketti ta’ informazzjoni għall-midja; 

(b) sottolivell dwar operazzjonijiet, li jkun 

fih informazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

konġunti u l-proġetti pilota kkoordinati 

mill-Aġenzija, inkluża l-istqarrija tal-

missjoni, il-pożizzjoni, l-istatus, it-tul taż-

żmien, informazzjoni dwar l-Istati Membri 

u atturi oħrajn involuti, rapporti tas-

sitwazzjoni ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa, 

dejta statistika u pakketti ta’ informazzjoni 

għall-midja; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Informazzjoni dwar proġetti pilota mmexxija mill-Frontex għandha tkun inkluża fl-Istampa 

tas-Sitwazzjoni Ewropea. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Aġenzija tistabbilixxi u żżomm 

stampa ta’ intelligence prefruntiera komuni 

sabiex tipprovdi liċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni informazzjoni u analiżi 

dwar iż-żona prefruntiera li tkun rilevanti 

għall-prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u 

l-kriminalità serja jew organizzata fil-

fruntieri esterni tal-Istati Membri u f’pajjiżi 

terzi ġirien. 

1. L-Aġenzija tistabbilixxi u żżomm 

stampa ta’ intelligence prefruntiera komuni 

sabiex tipprovdi liċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni informazzjoni u analiżi 

dwar iż-żona prefruntiera li tkun rilevanti 

għall-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti u 

għall-prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u 

l-kriminalità serja jew organizzata fil-

fruntieri esterni tal-Istati Membri u f’pajjiżi 

terzi ġirien. 



 

PE491.337v02-00 22/34 PR\908005MT.doc 

MT 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-objettiv tal-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti għandu jkun enfasizzat hawnhekk flimkien maż-

żewġ objettivi l-oħra. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Delegazzjonijiet u uffiċċji tal-Unjoni 

Ewropea; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Delegazzjonijiet u uffiċċji tal-UE jikkontribwixxu għall-EUROSUR billi jipprovdu lill-

Aġenzija b'informazzjoni li jkollhom, li tkun rilevanti għall-Istampa ta' Intelligence 

Prefruntiera Komuni tal-EUROSUR. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-livell tal-avvenimenti tal-istampa ta’ 

intelligence prefruntiera komuni jkun 

jinkludi informazzjoni dwar: kull inċident, 

sitwazzjoni ta’ kriżi u dwar kull 

avveniment ieħor fiż-żona prefruntiera, li 

jista’ jkollu impatt moderat jew sinifikanti 

fuq il-migrazzjoni illegali u l-kriminalità 

transkonfinali fil-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri.  

4. Il-livell tal-avvenimenti tal-istampa ta’ 

intelligence prefruntiera komuni jkun 

jinkludi informazzjoni dwar kull inċident, 

sitwazzjoni ta’ kriżi u dwar kull 

avveniment ieħor fiż-żona prefruntiera, li 

jista’ jkollu impatt medju jew għoli fuq il-

migrazzjoni illegali u l-kriminalità 

transkonfinali fil-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri. Il-livell tal-impatt għandu jkun 

assenjat mill-Aġenzija.  

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tarmonizza l-kliem mal-bqija tal-proposta, li jirreferu għall-

impatt 'medju' u 'għoli'. Hija tgħaqqad ukoll il-paragrafi 4 u 5, li jirrepetu ruħhom. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Aġenzija tassenja livell tal-impatt 

indikattiv wieħed lil kull inċident fil-livell 

tal-avvenimenti tal-istampa ta' 

intelligence prefruntiera komuni. L-

Aġenzija tinforma liċ-ċentri nazzjonali ta’ 

koordinazzjoni dwar kull inċident fiż-żona 

prefruntiera, li jkun ġie assenjat livell tal-

impatt medju jew għoli. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu huwa mdaħħal fil-paragrafu 4 (ara EM 33), peress li jirrepetu ruħhom. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-sistemi ta’ rappurtar tal-vapuri, fil-

limitazzjonijiet legali pprovduti għalihom, 

bħas-Sistema ta' Identifikazzjoni 

Awtomata (AIS) u s-Sistema tal-

Monitoraġġ tal-Vapuri (VMS); 

(a) is-sistemi ta’ rappurtar tal-vapuri, fil-

limitazzjonijiet legali pprovduti għalihom; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-lista mhijiex eżawrjenti u tista' ma tkun kompluta jekk jinħolqu sistemi oħra. Din għandha 
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tiġi mħassra. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 12a 

 L-ipproċessar ta' dejta personali 

 1. L-Istampa tas-Sitwazzjoni Nazzjonali 

tista' tintuża għall-ipproċessar tad-dejta 

personali sa fejn huwa meħtieġ għall-

iskopijiet tal-EUROSUR bi qbil mad-

Direttiva 95/46/KE, il-leġiżlazzjoni 

nazzjonali li timplimentaha u leġiżlazzjoni 

nazzjonali rilevanti oħra. 

 2. L-Istampa tas-Sitwazzjoni Ewropea u l-

Istampa ta' Intelligence Prefruntiera 

Komuni tista' biss tintuża għall-

ipproċessar ta' dejta personali: 

 (a) għan-numri ta' reġistrazzjoni ta' 

vetturi, dgħajjes u mezzi oħra, li 

għandhom jiġu pproċessati bi qbil mar-

Regolament (KE) Nru 45/2001 u mad-

Direttiva 95/46/KE; 

 (b) sa fejn huwa permess mill-Artikolu 

11c tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fil-proposta tal-Kummissjoni, saret biss referenza għall-possibilità li d-dejta personali tiġi 

pproċessata permezz tal-Eurosur fil-Premessa 7. Għandu jiġi inkluż artikolu regolatorju fit-

test, li għandu jistabbilixxi kundizzjonijiet iebsa għall-ipproċessar tad-dejta personali.  
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-Kummissjoni Ewropea u aġenziji tal-

UE li jistgħu jipprovdu lill-Aġenzija 

informazzjoni rilevanti għaż-żamma tal-

Istampa tas-Sitwazzjoni Ewropea u l-

Istampa ta’ Intelligence Prefruntiera 

Komuni; 

(c) il-Kummissjoni Ewropea, is-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-

Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-Asil u 

aġenziji oħra tal-UE li jistgħu jipprovdu 

lill-Aġenzija informazzjoni rilevanti għaż-

żamma tal-Istampa tas-Sitwazzjoni 

Ewropea u l-Istampa ta’ Intelligence 

Prefruntiera Komuni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kemm is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna kif ukoll l-EASO għandhom jissemmew 

partikolarment, peress li jistgħu jipprovdu informazzjoni utli u rilevanti. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-aġenziji u ċ-ċentri msemmija fil-

paragrafu 2 jistgħu jużaw l-informazzjoni 

li jirċievu fil-kuntest tal-EUROSUR fil-

limiti tal-qafas legali tagħhom u b’mod 

konformi mad-drittijiet fundamentali. 

5. L-aġenziji u ċ-ċentri msemmija fil-

paragrafu 2 għandhom jużaw l-

informazzjoni li jirċievu fil-kuntest tal-

EUROSUR fil-limiti tal-qafas legali 

tagħhom u b’mod konformi mad-drittijiet 

fundamentali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun ċar li l-informazzjoni rċevuta għandha tintuża b'konformità mad-drittijiet 

fundamentali.  
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Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Koperazzjoni mal-Irlanda u mar-Renju 

Unit 

 1. L-iskambju ta' informazzjoni u l-

kooperazzjoni mal-Irlanda u mar-Renju 

Unit dwar il-protezzjoni ta' ħajjet il-

migranti u l-prevenzjoni ta' migrazzjoni 

irregolari u kriminalità transkonfinali fil-

fruntieri esterni jistgħu jseħħu abbażi ta' 

ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn 

l-Irlanda u r-Renju Unit u Stat Membru 

ġar wieħed jew iktar. Iċ-ċentri nazzjonali 

ta’ koordinazzjoni tal-Istati Membri jkunu 

l-punt ta’ kuntatt għall-iskambju tal-

informazzjoni bejn in-netwerk ta' 

komunikazzjoni msemmi fl-Artikolu 7 u l-

Irlanda u r-Renju Unit. Dawn il-ftehimiet 

għandhom jiġu mgħarrfa lill-

Kummissjoni. 

 2. Il-ftehimiet imsemmija fl-ewwel 

paragrafu għandhom ikunu limitati għall-

iskambju ta' informazzjoni sussegwenti 

bejn iċ-ċentri nazzjonali ta' 

koordinazzjoni ta' Stat Membru u l-

Irlanda u r-Renju Unit: 

 (a) informazzjoni li tinsab fl-Istampa tas-

Sitwazzjoni Nazzjonali ta' Stat Membru 

safejn dan ikun trażmess lill-Aġenzija 

għall-iskopijiet tal-Istampa tas-

Sitwazzjoni Ewropea u l-Istampa ta’ 

Intelligence Prefruntiera Komuni, 

 (b) informazzjoni miġbura mill-Irlanda u 

mir-Renju Unit li tkun rilevanti għall-

iskopijiet tal-Istampa tas-Sitwazzjoni 

Ewropea u l-Istampa ta’ Intelligence 

Prefruntiera Komuni, 

 (c) informazzjoni kif stabbilita fl-Artikolu 

9(9). 
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 3. L-approvazzjoni bil-quddiem ta' 

kwalunkwe Stat Membru ieħor, li jkun 

ipprovda l-informazzjoni fil-kuntest tal-

EUROSUR u li mhuwiex parti minn ebda 

ftehim imsemmi fl-ewwel paragrafu 

għandha tintalab qabel dik l-

informazzjoni tkun tista' tingħata lill-

Irlanda u lir-Renju Unit skont dak il-

ftehim. 

 4. Trażmissjoni jew kwalunkwe 

komunikazzjoni oħra lil pajjiżi terzi jew 

kwalunkwe partijiet terzi oħra għandha 

tkun ipprojbita. 

 5. Il-ftehimiet imsemmija fl-ewwel 

paragrafu għandhom jipprevedu li l-

Irlanda u r-Renju Unit iġarrbu l-ispejjeż 

finanzjarji kollha dovuti għall-

parteċipazzjoni tagħhom fl-EUROSUR. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandha tiddaħħal dispożizzjoni speċifika rigward ir-Renju Unit u l-Irlanda bi qbil mad-

dispożizzjonijiet ippjanati għall-pajjiżi terzi ġirien, peress li dawn ma jipparteċipawx fin-

netwerk tal-EUROSUR. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-iskambju tal-informazzjoni u l-

kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi ġirien għall-

prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u l-

kriminalità transkonfinali jistgħu jseħħu 

fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali jew 

multilaterali bejn Stat Membru wieħed jew 

aktar u pajjiż terz ġar wieħed jew diversi 

pajjiżi terzi ġirien ikkonċernati. Iċ-ċentri 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni tal-Istati 

Membri jkunu l-punt ta’ kuntatt għall-

iskambju tal-informazzjoni bejn in-netwerk 

1. L-iskambju tal-informazzjoni u l-

kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi ġirien 

għall-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti u 

għall-prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali u 

l-kriminalità transkonfinali jistgħu jseħħu 

fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali jew 

multilaterali bejn Stat Membru wieħed jew 

aktar u pajjiż terz ġar wieħed jew diversi 

pajjiżi terzi ġirien ikkonċernati. Iċ-ċentri 

nazzjonali ta’ koordinazzjoni tal-Istati 

Membri jkunu l-punt ta’ kuntatt għall-
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imsemmi fl-Artikolu 7 u n-netwerks 

reġjonali ma’ pajjiżi terzi ġirien. 

iskambju tal-informazzjoni bejn in-netwerk 

imsemmi fl-Artikolu 7 u n-netwerks 

reġjonali ma’ pajjiżi terzi ġirien. Dawn il-

ftehimiet għandhom jiġu mgħarrfa lill-

Kummissjoni.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-objettiv tal-protezzjoni ta' ħajjet il-migranti għandu jkun enfasizzat hawnhekk flimkien maż-

żewġ objettivi l-oħra. Il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata dwar il-ftehimiet bilaterali u 

multilaterali ffirmati mill-Istati Membri fil-kuntest tal-EUROSUR.  

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Dawk il-ftehimiet għandhom ikunu 

konformi mad-dritt rilevanti tal-Unjoni, 

inklużi l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-

dritt internazzjonali rilevanti, inklużi l-

konvenzjoni ta' Ġinevra Relatata mal-

Istatus tar-Refuġjati tat-28 ta' Lulju 1951, 

obbligi relatati mal-aċċess għall-

protezzjoni internazzjonali, b'mod 

partikolari l-prinċipju ta' non-

refoulement, u drittijiet fundamentali.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi enfasizzat li l-ftehimiet ma' pajjiżi terzi għandhom ikunu konformi mad-dritt 

rilevanti b'rabta mad-drittijiet fundamentali. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Kull skambju ta' dejta personali ma' 

pajjiżi terzi għandu jkun ipprojbit.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-iskambju ta' dejta personali permezz tal-EUROSUR huwa permess, b'salvagwardji speċifiċi 

(ara Artikolu 12a) iżda l-iskambju ta' dejta personali ma' pajjiżi terzi għandu jkun projbit. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Trażmissjoni jew kwalunkwe 

komunikazzjoni oħra lil pajjiżi terzi jew 

kwalunkwe partijiet terzi oħra għandha 

tkun ipprojbita. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi enfasizzat li pajjiżi terzi li għandhom ftehimiet ma' Stati Membri fil-qafas tal-

EUROSUR mhumiex permessi jittrażmettu ulterjorment l-informazzjoni li jirċievu lil pajjiżi 

terzi oħra jew partijiet terzi.  

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Kull skambju ta' informazzjoni ma' 5. Kull skambju ma' pajjiżi terzi ta' 
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pajjiżi terzi ta' informazzjoni miksuba mis-

servizz għall-applikazzjoni komuni tal-

għodod ta' sorveljanza huwa soġġett għal-

leġiżlazzjoni u r-regoli li jirregolaw dawn 

l-għodod u s-sistemi kif ukoll għad-

dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 

95/46/KE u r-Regolament (KE) 

Nru 45/2001. 

informazzjoni miksuba mill-użu ta' 

applikazzjoni komuni tal-għodod ta' 

sorveljanza huwa soġġett għal-

leġiżlazzjoni u r-regoli li jirregolaw dawn 

l-għodod u s-sistemi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-iskambju ta' dejta personali ma' pajjiżi terzi huwa pprojbit, mhemmx bżonn ta' 

referenza għall-istrumenti tal-Protezzjoni tad-Dejta Personali. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Aġenzija tissottometti rapport dwar il-

funzjonament tal-EUROSUR fl-

1 ta’ Ottubru 2015 u kull sentejn minn 

dakinhar. 

2. L-Aġenzija tissottometti rapport dwar il-

funzjonament tal-EUROSUR lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni sal-1 ta’ Ottubru 2015 u kull 

sentejn minn dakinhar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun iċċarat li r-rapport tal-Frontex għandu jiġi indirizzat lit-tliet istituzzjonijiet.  

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tipprovdi valutazzjoni 

ġenerali tal-EUROSUR lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill fl-

3. Il-Kummissjoni tipprovdi valutazzjoni 

ġenerali tal-EUROSUR lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill sal-
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1 ta’ Ottubru 2016 u kull erba’ snin minn 

dakinhar. Din il-valutazzjoni tkun tinkludi 

eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla 

mal-għanijiet u valutazzjoni tal-validità 

kontinwa tar-raġunijiet sottostanti, l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-

Istati Membri u mill-Aġenzija, u l-

konformità mad-drittijiet fundamentali. 

Fejn meħtieġ, dik il-valutazzjoni tkun 

akkumpanjata minn proposti adegwati biex 

jiġi emendat dan ir-Regolament.  

1 ta’ Ottubru 2016 u kull erba’ snin minn 

dakinhar. Din il-valutazzjoni tkun tinkludi 

eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla 

mal-għanijiet u valutazzjoni tal-validità 

kontinwa tar-raġunijiet sottostanti, l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-

Istati Membri u mill-Aġenzija, u l-

konformità mad-drittijiet fundamentali 

inkluż fir-rigward tal-ipproċessar tad-

dejta personali. Din għandha tinkludi 

wkoll valutazzjoni tal-fattibilità tal-

inklużjoni fl-EUROSUR ta' sorveljanza 

tal-fruntieri tal-ajru u kontrolli fil-punti 

ta' qsim tal-fruntieri. Fejn meħtieġ, dik il-

valutazzjoni tkun akkumpanjata minn 

proposti adegwati biex jiġi emendat dan ir-

Regolament.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni magħmula mill-Kummissjoni għandha tinkludi valutazzjoni tal-ipproċessar 

tad-dejta personali. Din għandha tinkludi wkoll valutazzjoni tal-fattibilità tal-estensjoni tal-

mandat tal-EUROSUR għas-sorveljanza tal-fruntieri tal-ajru u kontrolli fil-punti ta' qsim tal-

fruntieri.  

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 210 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Artikolu 5 (1) japplika għall-bqija tal-

Istati Membri bi fruntieri esterni fuq l-art 

u fil-baħar (il-Belġju, il-Ġermanja, il-

Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja) sa mill-

1 ta’ Ottubru 2014. 

4. L-Artikolu 5 (1) japplika għall-bqija tal-

Istati Membri sa mill-1 ta’ Ottubru 2014. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-Istati Membri kollha għandhom joħolqu ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni, din 
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id-dispożizzjoni għandha tiġi estiża għall-Istati Membri kollha. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-moviment ħieles huwa prinċipju bażi tal-Unjoni Ewropea u l-possibbiltà ta' moviment fi 

ħdan l-Unjoni Ewropea mingħajr ma wieħed ikollu jħabbat wiċċu ma’ kontrolli fil-fruntieri 

interni hi waħda mill-kisbiet bl-akbar suċċess tal-UE. Ħafna persuni jużaw din il-libertà u l-

opinjoni pubblika ripetutament tqis il-libertà li tivvjaġġa bħala waħda mill-aktar benefiċċji 

sinifikanti li ġabet magħha l-Unjoni. Għall-ekonomija tagħna wkoll, il-moviment liberu huwa 

ċentrali għas-suċċess tas-suq uniku. Schengen ma jistax jinġieb lura. Minflok, dan għandu 

jissaħħaħ permezz ta' ġestjoni mtejba tal-fruntieri esterni tal-UE li tiżgura fiduċja reċiproka 

sħiħa fost l-Istati Membri. 

 

Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur jappoġġa b'mod ġenerali l-proposta tal-Kummissjoni. Il-

qsim ta' informazzjoni u t-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u bejn l-aġenziji 

involuti huma passi essenzjali sabiex ikun titjib fil-qsim tal-piżijiet fir-rigward tal-ġestjoni tal-

fruntieri esterni tal-UE. Huma wkoll kruċjali biex jgħinu lill-Istati Membri jirrispettaw il-

laġiżlazzjoni marittima internazzjonali u jsalvaw ħajjet il-migranti. 

 

Ir-Rapporteur għandu l-ħsieb li jsaħħaħ il-punti li ġejjin:  

1) Kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva  

Ir-Rapporteur jaqbel mal-inklużjoni taż-żoni ta' prefruntiera fl-EUROSUR, inkluż 

punti/ajruporti ta' qsim tal-fruntieri, iżda huwa tal-fehma li dan għandu jsir fi stadju iktar tard. 

Għalissa, għandha tibqa' l-għażla tal-Istati Membri. Huwa jappoġġa wkoll l-inklużjoni ta' 

klawsola ta' reviżjoni ma' rapport li jivvaluta l-impatt ta' din l-inklużjoni, bil-possibilità li jiġu 

proposti emendi għar-Regolament. 

 

2) Kooperazzjoni ma' aġenziji oħra 

Ir-Rapporteur jappoġġa bis-saħħa l-kooperazzjoni ma' aġenziji oħra, speċjalment l-Europol, l-

EASO, l-EMSA (Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima), EFCA (Aġenzija Ewropea 

għall-Kontroll tas-Sajd) u l-ESC (Ċentru Ewropew Satellitari). 

 

3) Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 

Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-pajjiżi terzi 

ġirien biex jipproteġu ħajjet il-migranti, jipprevjenu l-migrazzjoni irregolari u jiġġieldu l-

kriminalità transkonfinali. Dawn il-ftehimiet għandhom jiġu mgħarrfa lill-Kummissjoni. 

 

4) Parteċipazzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda 

Ir-Rapporteur jappoġġa l-possibilità li r-Renju Unit u l-Irlanda jipparteċipaw fl-EUROSUR. 

Il-kooperazzjoni għandha sseħħ fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn l-

Irlanda u r-Renju Unit u Stat Membru ġar wieħed jew iktar. 

 

5) Id-data personali 

Ir-Rapporteur jinsisti li d-data personali għandha tiġi skambjata u pproċessata permezz tal-

EUROSUR biss meta dan ikun neċessarju u f'każijiet ġustifikati kif xieraq, bis-salvagwardji 

adegwati. Huwa jqis ukoll li m'għandu jkun hemm l-ebda skambju ta' data personali ma' 

pajjiżi terzi. 
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6) Definizzjonijiet  

Ir-Rapporteur ressaq xi emendi sabiex jiġu definiti aħjar xi kunċetti bħal "inċident" u 

"interċezzjoni". Ir-Rapporteur jinsisti wkoll dwar definizzjoni mtejba ta' sitwazzjonijiet ta' 

pressjoni u tensjoni partikolari fejn il-vlutazzjoni ta' impatt "baxx", "medju" u "għoli" 

għandha ssir fil-livell tal-Frontex. 

 

7) Koordinazzjoni 

Ir-Rapporteur jappoġġa l-ħatra ta' ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni uniku f'kull Stat 

Membru, inkarigat mill-kooperazzjoni mal-EUROSUR, filwaqt li titħalla ftit flessibilità 

b'rabta mal-organizzazzjoni reġjonali interna tal-Istati Membri. 

 

8) Drittijiet fundamentali 

Ir-Rapporteur jintroduċi xi referenzi għal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-ażil (inkluż il-

prinċipju tan-non-refoulement) u r-ritorn li għandu japplika wara l-interċezzjoni. 

 

9) Obbligu ta' rendikont 

Ir-Rapporteur jiffavorixxi l-inklużjoni ta' klawsola ta' reviżjoni kull 4 snin, b'rapport lill-

Parlament Ewropew. 

 


