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REGOLAMENT (UE) Nru 439/2010 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
tad-19 ta' Mejju 2010
li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil
tal-Asil (l-Uffiċċju ta’ Appoġġ), sabiex tiżdied il-koordi
nazzjoni u l-koperazzjoni operattiva bejn l-Istati Membri
għall-implimentazzjoni effikaċi tar-regoli komuni.

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 74 u l-Artikolu 78(1) u
(2) tiegħu,

(4)

Fil-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil, adottat
f'Settembru 2008, il-Kunsill Ewropew solennement tenna
li kwalunkwe barrani ppersegwitat għandu d-dritt li
jikseb għajnuna u protezzjoni fit-territorju tal-Unjoni
Ewropea b'konformità mal-Konvezjoni ta' Ġinevra tat28 ta' Lulju 1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati, kif emen
data bil-Protokoll ta' New York tal-31 ta' Jannar 1967, u
trattati oħra rilevanti. Ġie maqbul ukoll espressament li
fl-2009 jiġi stabbilit Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ.

(5)

Il-koperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil għandha l-għan
li żżid il-konverġenza u tiżgura li tinżamm il-kwalità talproċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Istati Membri f’dak
is-settur fil-qafas leġislattiv Ewropew. Fis-snin reċenti
diġà ttieħed numru sostanzjali ta' miżuri ta' koperazzjoni
prattika, notevolment l-adozzjoni ta' approċċ komuni
dwar informazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini u dwar l-istabbi
liment ta' kurrikulu komuni Ewropew dwar l-asil.

(6)

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiġi stabbilit għat-tisħiħ u
għall-iżvilupp ta' dawk il-miżuri ta' koperazzjoni. LUffiċċju ta’ Appoġġ għandu jieħu kont dovut tal-miżuri
ta' koperazzjoni u tat-tagħlim miksuba minnhom.

(7)

Għall-Istati Membri li huma ffaċċati bi pressjonijiet speċi
fiċi u sproporzjonati fuq is-sistemi tagħhom tal-asil u lakkoljenza, partikolarment minħabba s-sitwazzjoni
ġeografika jew demografika tagħhom, l-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jappoġġa l-iżvilupp ta' solidarjetà flUnjoni biex tiġi promossa rilokazzjoni aħjar ta' benefiċ
jarji ta' protezzjoni internazzjonali bejn l-Istati Membri,
waqt li jiġi żgurat li s-sistemi tal-asil u l-akkoljenza ma
jiġux abbużati.

(8)

Sabiex iwettaq bl-aħjar mod il-mandat tiegħu, l-Uffiċċju
ta’ Appoġġ għandu jkun indipendenti fl-oqsma tekniċi u
jgawdi minn awtonomija legali, amminstrattiva u finanz
jarja. Għal dan l-iskop, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun
korp tal-Unjoni li jkollu personalità legali u li jeżerċita ssetgħat implimentattivi li jingħatawlu b'dan ir-Regola
ment.

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

(2)

(3)

Il-politika tal-Unjoni dwar is-Sistema Ewropea Komuni
tal-Asil (is-SEKA), għandha l-għan, skont it-termini talProgramm tal-Aja, li tistabbilixxi żona komuni ta' asil,
permezz ta' proċedura armonizzata effettiva li tkun
konsistenti mal-valuri u t-tradizzjoni umanitarja talUnjoni Ewropea.

Sar progress kbir f'dawn l-aħħar snin lejn l-istabbiliment
tas-SEKA bis-saħħa tal-introduzzjoni ta' standards minimi
komuni. Madankollu għad hemm diskrepanzi kbar bejn
Stat Membru u ieħor fl-għoti tal-protezzjoni internazzjo
nali u fis-suriet diversi ta’ tali protezzjoni internazzjonali.
Dawn id-diskrepanzi għandhom jitnaqqsu.

Il-Kummissjoni, fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha dwar l-Asil
adottat f'Ġunju 2008, ħabbret l-intenzjoni tagħha li tiżvi
luppa s-SEKA billi tipproponi reviżjoni tal-istrumenti
leġislattivi eżistenti sabiex tinkiseb armonizzazzjoni
akbar tal-istandards applikabbli u billi ssaħħaħ l-appoġġ
għall-koperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri, partiko
larment bil-preżentazzjoni ta' proposta leġislattiva għallistabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam

(1) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ Mejju 2009 (għadha
mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill flewwel qari tal-25 ta' Frar 2010 (għadha mhijiex ippubblikata filĠurnal Uffiċjali). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Mejju
2010 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jaħdem f'kollaborazzjoni
mill-qrib mal-awtoritajiet tal-asil tal-Istati Membri, masservizzi nazzjonali tal-immigrazzjoni u tal-asil u ma’
servizzi oħra, waqt li juża l-ħiliet u l-kompetenza esperta
ta' dawn is-servizzi, kif ukoll mal-Kummissjoni. L-Istati
Membri għandhom jikkoperaw mal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
biex jiġi żgurat li dan ikun jista’ jwettaq il-mandat tiegħu.

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu wkoll jaġixxi b'koperazz
joni mill-qrib mal-Kummissarju Għoli tan-NU għarRefuġjati (UNHCR) u, skond il-każ, ma' organizzazzjoni
jiet internazzjonali rilevanti sabiex jibbenefika millkompetenza esperta u l-appoġġ tagħhom. Għal dak ilgħan, ir-rwol tal-UNHCR kif ukoll dak tal-organizzazzjo
nijiet internazzjonali rilevanti l-oħra għandhom ikunu
rikonoxxuti b'mod sħiħ u dawn l-organizzazzjonijiet
għandhom ikunu involuti b'mod sħiħ fil-ħidma talUffiċċju ta’ Appoġġ. Kwalunkwe riżorsi finanzjarji magħ
mula disponibbli mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ tal-UNHCR
skont dan ir-Regolament m'għandhomx jirriżultaw f'fi
nanzjament doppju tal-attivitajiet tal-UNHCR ma' sorsi
nazzjonali jew internazzjonali oħra.

Barra minn hekk, biex iwettaq l-għan tiegħu, u safejn dan
ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu, l-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jikkopera ma' korpi oħra tal-Unjoni,
b'mod partikolari mal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni
tal-Koperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati
Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex), stabbilita bir-Rego
lament (KE) Nru 2007/2004 (1), u l-Aġenzija għad-Dritti
jiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (FRA), stabbilita
bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 (2).

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu wkoll jikkopera manNetwork Ewropew dwar il-Migrazzjoni, stabbilit midDeċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE (3), sabiex tkun evitata
d-duplikazzjoni tal-attivitajiet. L-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu wkoll iżomm djalogu mill-qrib mal-organizzaz
zjonijiet tas-soċjetà ċivili bil-ħsieb tal-iskambju ta' infor
mazzjoni u l-akkomunament tal-konoxxenza fil-qasam
tal-asil.

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun Ċentru Ewropew ta’
Konsulenza fil-qasam tal-asil u jkun inkarigat bil-faċilitazzjoni, il-koordinazzjoni u t-tisħiħ tal-koperazzjoni
prattika fil-qasam tal-asil bejn l-Istati Membri, fl-aspetti
numerużi tiegħu, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu
jipprovdu protezzjoni lil dawk li lilhom ikun dovut,
filwaqt li jittrattaw b’mod ġust u effikaċi, skond il-każ,
ma' dawk li ma jikkwalifikawx għall-protezzjoni internazzjonali. Il-mandat tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jkun iddedikat għal tliet kompiti ewlenin, jiġifieri l-

(1) ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1.
(2) ĠU L 53, 22.2.2007, p. 1.
(3) ĠU L 131, 21.5.2008, p. 7.
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għoti ta’ kontribut għall-implimentazzjoni tas-SEKA, lappoġġ għall-koperazzjoni prattika fost l-Istati Membri
fil-qasam tal-asil u l-appoġġ għall-Istati Membri li jkunu
suġġetti għal pressjoni partikolari.

(14)

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ m'għandu jkollu l-ebda setgħa
diretta jew indiretta fir-rigward tat-teħid ta' deċiżjonijiet,
mill-awtoritajiet tal-asil tal-Istati Membri dwar applikazz
jonijiet individwali għall-protezzjoni internazzjonali.

(15)

Sabiex jingħata u/jew ikun ikkordinat l-għoti ta' appoġġ
operattiv rapidu u effikaċi lil Stati Membri li jkunu
suġġetti għal pressjoni partikolari fuq is-sistemi ta' asil
u akkoljenza tagħhom, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu,
fuq it-talba tal-Istati Membri kkonċernati, jikkoordina
azzjoni għall-appoġġ ta' dawk l-Istati Membri fost loħrajn permezz tal-iskjerament fit-territorji tagħhom ta'
timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil magħmula minn
esperti fil-qasam. Dawn it-timijiet għandhom jipprovdu,
b'mod partikolari, il-kompetenza esperta tagħhom firrigward ta’ servizzi ta' interpretazzjoni, informazzjoni
dwar il-pajjiżi ta' oriġini u konoxxenza dwar it-trattament
u l-ġestjoni tal-każijiet ta’ asil. L-arranġamenti għat-timi
jiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil għandhom ikunu regolati
minn dan ir-Regolament sabiex jiġi żgurat l-iskjerament
effikaċi tagħhom.

(16)

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jwettaq l-għan tiegħu f'kon
dizzjonijiet li jippermettulu li jservi bħala punt ta' refe
renza minħabba l-indipendenza tiegħu, il-kwalità xjenti
fika u teknika tal-għajnuna li jipprovdi u l-informazzjoni
li jxerred, it-trasparenza tal-proċeduri tiegħu u l-metodi
operattivi tiegħu, u d-diliġenza tiegħu fit-twettiq talkompiti assenjati lilu.

(17)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu
rappreżentati fil-Bord ta' Tmexxija tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
sabiex jikkontrollaw b'mod effikaċi l-ħidma tiegħu. IlBord ta' Tmexxija għandu jkun magħmul, fejn possibbli,
mill-kapijiet operattivi tal-amministrazzjonijiet tal-asil talIstati Membri, jew ir-rappreżentanti tagħhom. Dan
għandu jingħata s-setgħat meħtieġa, b'mod partikolari
biex jistabbilixxi l-baġit, jivverifika l-esekuzzjoni tiegħu,
jadotta r-regoli finanzjarji adatti, jistabbilixxi proċeduri
trasparenti ta' ħidma għat-teħid ta' deċiżjonijiet millUffiċċju ta’ Appoġġ, jadotta r-rapport annwali dwar issitwazzjoni tal-asil fl-Unjoni Ewropea u d-dokumenti
tekniċi dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni
dwar l-asil, u jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u, jekk ikun ilkaż, Kumitat Eżekuttiv. Minħabba l-kompetenza esperta
tiegħu fil-qasam tal-asil, il-UNHCR għandu jkun rappre
żentat minn membru tal-Bord ta’ Tmexxija mingħajr dritt
għall-vot sabiex ikun involut b'mod sħiħ fil-ħidma talUffiċċju ta’ Appoġġ.
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Minħabba n-natura tal-kompiti tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u
r-rwol tad-Direttur Eżekuttiv, u bil-ħsieb li l-Parlament
Ewropew ikun jista' jadotta opinjoni dwar il-kandidat
magħżul, qabel il-ħatra tiegħu kif ukoll qabel estensjoni
possibbli tat-tul tal-kariga tiegħu, id-Direttur Eżekuttiv
għandu jkun mistieden jagħmel dikjarazzjoni u jirris
pondi mistoqsijiet lill-kumitat jew kumitati kompetenti
tal-Parlament Ewropew. Id-Direttur Eżekuttiv għandu
jippreżenta wkoll ir-rapport annwali lill-Parlament
Ewropew. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew
għandu jkollu l-possibbiltà li jistieden lid-Direttur
Eżekuttiv biex jirrapporta dwar it-twettiq tal-kompiti
tiegħu.

Sabiex jiġu żgurati l-awtonomija u l-indipendenza b'mod
sħiħ tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ, dan għandu jkollu l-baġit
tiegħu, li ħafna minnu ser jinkludi kontribut mill-Unjoni.
Il-finanzjament tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun
suġġett għal ftehim mill-awtoritajiet baġitarji kif stabbilit
fil-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju
2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummiss
joni dwar id-dixxiplina baġitarja u amministrazzjoni
finanzjarja tajba (1) (IIA). Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni
għandha tkun applikabbli għall-kontribut tal-Unjoni u
għal kwalunkwe għotja li għandha tiġi mill-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea. Il-verifika tal-kontijiet għandha ssir
mill-Qorti tal-Awdituri.

(20)

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jikkopera mal-awtorita
jiettal-asil ta’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet inter
nazzjonali kompetenti f'materji li jaqgħu fil-kamp ta' app
likazzjoni ta' dan ir-Regolament u ma’ pajjiżi terzi, filqafas ta' ftehim ta' arranġamenti ta' ħidma konklużi
f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(21)

F'konformità mal-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizz
joni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta'
libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar lUnjoni Ewropea (TUE) u mat-TFUE, ir-Renju Unit u lIrlanda nnotifikaw ix-xewqa tagħhom, permezz ta’ ittri
tat-18 ta’ Mejju 2009, li jipparteċipaw fl-adozzjoni u flapplikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

L 132/13

membri fil-qasam tal-asil, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jiffaċilita l-koperazzjoni operattiva mad-Danimarka. Għal
dak il-għan, għandu jiġi mistieden rappreżentant Daniż
biex jattendi għal-laqgħat kollha tal-Bord ta’ Tmexxija, li
ghandu jkun jista' jiddeċiedi wkoll li jistieden osservaturi
Daniżi għal-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma, fejn ikun il-każ.

(24)

Sabiex iwettaq l-għan tiegħu, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi li
kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li permezz tagħhom
adottaw u japplikaw il-liġi tal-Unjoni fil-qasam kopert
minn dan ir-Regolament, partikolarment l-Islanda, ilLiechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera. Huwa għandu
jkun jista' wkoll, bi ftehim mal-Kummissjoni, jikkonkludi
arranġamenti ta' ħidma, f'konformità mat-TUE, ma' pajjiżi
oħra minbarra dawk li kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni
li permezz tagħhom adottaw u japplikaw il-liġi talUnjoni. Madankollu, m'għandu taħt l-ebda ċirkostanza
jfassal kwalunkwe politika esterna indipendenti.

(25)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002
tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju
applikabbli
għall-baġit
ġenerali
tal-Komunitajiet
Ewropej (2) (ir-Regolament Finanzjarju), u b'mod partiko
lari l-Artikolu 185 tiegħu, għandu japplika għall-Uffiċċju
ta’ Appoġġ.

(26)

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar inves
tigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra lFrodi (OLAF) (3) għandu japplika mingħajr restrizzjoni
għall-Uffiċċju ta’ Appoġġ, li għandu jaderixxi mal-Ftehim
Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni
tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tal-investigazzjonijiet
interni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (4).

(27)

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar laċċess pubbliku għad-dokumenti (5) tal-Parlament
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandu japplika
għall-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

(22)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar ilpożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u matTFUE, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta'
dan ir-Regolament, u la hija marbuta bih u lanqas hija
suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(28)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezz
joni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u
dwar il-moviment liberu ta' tali data (6), għandu japplika
għall-ipproċessar tad-data personali mill-Uffiċċju ta’
Appoġġ.

(23)

B’kont meħud li d-Danimarka, bħala Stat Membru, s'issa
ikkontribwixxiet għall-koperazzjoni prattika bejn l-Istati

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

L
L
L
L
L

(1) ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

ĠU
ĠU
ĠU
ĠU
ĠU

248, 16.9.2002,
136, 31.5.1999,
136, 31.5.1999,
145, 31.5.2001,
8, 12.1.2001, p.

p.
p.
p.
p.
1.

1.
1.
15.
43.
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Id-dispożizzjonijiet meħtieġa li jikkonċernaw l-akkomo
dazzjoni tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ fl-Istat Membru fejn
għandu jkollu l-kwartieri ġenerali tiegħu u r-regoli speċi
fiċi applikabbli għall-persunal kollu tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ u għall-membri tal-familji tagħhom għandhom
jiġu stabbiliti fi ftehim dwar Kwartieri Ġenerali. Barra
minn hekk, l-Istat Membru ospitanti għandu jipprovdi
l-aħjar kundizzjonijiet possibbli għall-funzjonament
korrett tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ, inklużi l-iskejjel għat-tfal
u t-trasport, sabiex dan ikun jista’ jattira r-riżorsi umani
ta' kwalità għolja minn firxa ġeografika wiesgħa kemm
jista' jkun.

Ladarba l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li
tittejjeb l-implimentazzjoni tas-SEKA, li tiġi ffaċilitata,
koordinata u msaħħa l-koperazzjoni prattika bejn l-Istati
Membri fil-qasam tal-asil u li jingħata u/jew li jiġi koor
dinat l-għoti ta’ appoġġ operattiv lill-Istati Membri li
jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari fuq is-sistemi
tagħhom ta’ asil u akkoljenza, ma jistgħux jinkisbu
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu,
minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fillivell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, konforme
ment mal-prinċipju ta' sussidjarjetà stabbilit mill-Arti
kolu 5 tat-TUE. Konformement mal-prinċipju talproporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Rego
lament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ
sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u
josserva l-prinċipji rikonoxxuti, b'mod partikolari, millKarta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u
għandu jkun applikat f'konformità mad-dritt għall-asil
rikonoxxut fl-Artikolu 18 tal-Karta,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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ħafna aspetti tal-asil u jgħin biex titjieb l-implimentazzjoni
tas-SEKA. F'dan ir-rigward, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun
involut kompletament fid-dimensjoni esterna tas-SEKA.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jipprovdi appoġġ operattiv
effikaċi lil Stati Membri li jkunu suġġetti għal pressjoni partiko
lari fis-sistemi ta' asil u akkoljenza tagħhom, waqt li juża rriżorsi utli kollha li qegħdin għad-dispożizzjoni tiegħu li jistgħu
jinkludu l-koordinazzjoni ta' riżorsi pprovduti mill-Istati Membri
taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

3.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jipprovdi għajnuna xjenti
fika u teknika għat-tfassil tal-politika u l-leġislazzjoni tal-Unjoni
fl-oqsma kollha li għandhom impatt dirett jew indirett fuq l-asil,
sabiex ikun jista' jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu fil-koperazzjoni
prattika fil-qasam tal-asil u jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effi
kaċi. Huwa għandu jkun sors indipendenti ta' informazzjoni fuq
il-kwistjonijiet kollha relatati ma' dawk l-oqsma.

4.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jwettaq l-għan tiegħu f'kon
dizzjonijiet li jippermettulu li jservi bħala punt ta' referenza
minħabba l-indipendenza tiegħu, il-kwalità xjentifika u teknika
tal-għajnuna li jipprovdi u l-informazzjoni li jxerred, it-traspa
renza tal-proċeduri u l-metodi operattivi tiegħu, id-diliġenza
tiegħu fit-twettiq tal-kompiti assenjati lilu, u l-appoġġ tat-tekno
loġija tal-informazzjoni meħtieġ biex iwettaq il-mandat tiegħu.

5.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jaħdem mill-qrib mal-awto
ritajiet tal-asil tal-Istati Membri, mas-servizzi nazzjonali ta'
immigrazzjoni u tal-asil u servizzi nazzjonali oħra u malKummissjoni. L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jwettaq il-kompiti
tiegħu mingħajr preġudizzju għal dawk attribwiti lil korpi rile
vanti oħra tal-Unjoni u għandu jaħdem mill-qrib ma' dawn ilkorpi u mal-UNHCR.

KAPITOLU 1
STABBILIMENT

U GĦAN TAL-UFFIĊĊJU EWROPEW
APPOĠĠ FIL-QASAM TAL-ASIL

TA'

Artikolu 1
Stabbiliment tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam talAsil
B'dan huwa stabbilit Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam talAsil (“l-Uffiċċju ta’ Appoġġ”) sabiex jgħin fit-titjib tal-impliment
azzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (is-SEKA), għattisħiħ tal-koperazzjoni prattika fost l-Istati Membri dwar l-asil
u biex jipprovdi u/jew jikkoordina l-għoti ta' appoġġ operattiv lil
Stati Membri li jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari fissistemi ta' asil u akkoljenza tagħhom.

6.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ m'għandu jkollu l-ebda setgħa fitteħid ta' deċiżjonijiet mill-awtoritajiet tal-asil tal-Istati Membri
dwar applikazzjonijiet individwali għal protezzjoni internazzjo
nali.

KAPITOLU 2
KOMPITI TAL-UFFIĊĊJU TA’ APPOĠĠ
TAQSIMA 1

Appoġġ għall-koperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil
Artikolu 3

Artikolu 2

L-aħjar prattika

Għan tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jorganizza, jippromwovi u
jikkoordina attivitajiet li jippermettu l-iskambju ta' informazz
joni u l-identifikazzjoni u l-akkomunament tal-aħjar prattika fi
kwistjonijiet dwar l-asil bejn l-Istati Membri.

1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiffaċilita, jikkoordina u
jsaħħaħ il-koperazzjoni prattika bejn l-Istati Membri dwar il-
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Artikolu 4

Artikolu 6

Informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' oriġini

Appoġġ għat-taħriġ

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jorganizza, jippromwovi u
jikkoordina attivitajiet relatati mal-informazzjoni dwar il-pajjiżi
ta' oriġini, b'mod partikolari:

1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jistabbilixxi u jiżviluppa ttaħriġ disponibbli għall-membri tal-amministrazzjonijiet u qrati
u tribunali nazzjonali kollha, kif ukoll għas-servizzi nazzjonali
responsabbli għall-kwistjonijiet ta' asil fl-Istati Membri. Il-parte
ċipazzjoni fit-taħriġ hija mingħajr preġudizzju għas-sistemi u lproċeduri nazzjonali.

(a) il-ġbir, b'mod trasparenti u imparzjali, ta' informazzjoni rile
vanti, affidabbli, eżatta u aġġornata dwar il-pajjiżi ta' oriġini
ta' persuni li japplikaw għall-protezzjoni internazzjonali,
billi jintużaw is-sorsi rilevanti kollha ta' informazzjoni,
inkluża informazzjoni miġbura minn organizzazzjonijiet
governattivi, mhux governattivi u internazzjonali u mill-is
tituzzjonijiet u kopri tal-Unjoni;

(b) l-abbozzar ta' rapporti dwar il-pajjiżi ta' oriġini, abbażi ta'
informazzjoni miġbura f'konformità mal-punt (a);

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiżviluppa tali taħriġ f'koperazz
joni mill-qrib mal-awtoritajiet tal-asil tal-Istati Membri, u fejn
rilevanti, jieħu vantaġġ mill-kompetenza esperta tal-istituzzjoni
jiet akkademiċi u ta' organizzazzjonijiet rilevanti oħra.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jamministra u jiżviluppa
kurrikulu Ewropew fil-qasam tal-asil b'kont meħud tal-koperazzjoni eżistenti tal-Unjoni f'dak il-qasam.

3.
It-taħriġ offrut mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' jkun ġenerali,
speċifiku jew tematiku u jista' jinkludi metodoloġija ta' taħriġ
għal min iħarreġ.
(c) il-ġestjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta' portal li jiġbor informazzjoni relatata mal-pajjiżi ta' oriġini u l-manteniment
tiegħu bil-ħsieb li tiġi żgurata t-trasparenza skont ir-regoli
meħtieġa għall-aċċess għal tali informazzjoni taħt l-Arti
kolu 42;

(d) l-iżvilupp ta' format komuni u ta' metodoloġija komuni
għall-preżentazzjoni, il-verifika u l-użu tal-informazzjoni
dwar il-pajjiżi ta' oriġini;

(e) l-analiżi ta' informazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini b'mod
trasparenti bil-għan li titrawwem il-konverġenza ta' kriterji
ta' valutazzjoni, u, skond il-każ, bl-użu tar-riżultati tallaqgħat ta' grupp ta' ħidma jew aktar. Din l-analiżi m’għand
hiex tkun maħsuba biex tagħti istruzzjonijiet lill-Istati
Membri dwar l-għoti jew iċ-ċaħda ta' applikazzjonijiet
għall-protezzjoni internazzjonali.

għar-rilokazzjoni fl-Unjoni tal-benefiċjarji
protezzjoni internazzjonali

(a) id-drittijiet internazzjonali tal-bniedem u l-acquis tal-Unjoni
dwar l-asil, inklużi kwistjonijiet legali speċjali u ġurispru
denzjali;

(b) il-kwistjonijiet relatati mat-trattament ta' applikazzjonijiet
għall-asil tal-minuri u dawk il-persuni vulnerabbli bi bżon
nijiet speċifiċi;

(c) it-teknika tal-intervista;

(d) l-użu ta' rapporti ta' esperti mediċi u legali fil-proċeduri talasil;

(e) il-kwistjonijiet relatati mal-produzzjoni u l-użu tal-informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' oriġini;

Artikolu 5
Appoġġ

4.
L-attivitajiet ta' taħriġ speċifiku jew tematiku dwar konox
xenza u ħiliet fir-rigward ta’ materji ta' asil għandhom jinkludu,
mingħajr ma jkunu limitati għal:

ta'

Għall-Istati Membri li huma ffaċċati bi pressjonijiet speċifiċi u
sproporzjonati fuq is-sistemi tal-asil u l-akkoljenza tagħhom,
speċjalment minħabba s-sitwazzjoni ġeografika jew demografika
tagħhom, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jippromwovi, jiffaċilita u
jikkoordina skambji ta' informazzjoni u attivitajiet oħrajn rela
tati mar-rilokazzjoni fl-Unjoni. Ir-rilokazzjoni fl-Unjoni għandha
titwettaq biss fuq bażi maqbula, bejn l-Istati Membri u bilkunsens tal-benefiċjarju kkonċernat tal-protezzjoni internazzjo
nali u, skond il-każ, b'konsultazzjoni mal-UNHCR.

(f) il-kondizzjonijiet tal-akkoljenza, inkluża attenzjoni speċjali
mogħtija lil gruppi vulnerabbli u vittmi tat-tortura.

5.
It-taħriġ offrut għandu jkun ta' kwalità għolja, u għandu
jidentifika l-prinċipji ewlenin u l-aħjar prattika bil-ħsieb ta'
konverġenza akbar ta’ metodi u deċiżjonijiet amministrattivi u
tal-prattika legali, b'rispett sħiħ għall-indipendenza tal-qrati u ttribunali nazzjonali.
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6.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jipprovdi l-esperti li jkunu
parti mir-Riżerva ta' Intervent għall-Asil imsemmi fl-Artikolu 15
b'taħriġ speċjalizzat rilevanti għall-kompiti u l-funzjonijiet
tagħhom, u għandu jwettaq eżerċizzji regolari ma' dawk lesperti f'konformità mat-taħriġ speċjalizzat u l-iskeda ta' eżer
ċizzji msemmija fil-programm ta' ħidma annwali tiegħu.

7.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' jorganizza attivitajiet ta' taħriġ
f'koperazzjoni mal-Istati Membri fit-territorju tagħhom.

Artikolu 7
Appoġġ għad-dimensjonijiet esterni tas-SEKA
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu, bi ftehim mal-Kummissjoni,
jikkoordina l-iskambju ta' informazzjoni u azzjonijiet oħra
meħuda dwar kwistjonijiet li jirriżultaw mill-implimentazzjoni
tal-istrumenti u l-mekkaniżmi relatati mad-dimensjonijiet esterni
tas-SEKA.

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jikkoordina l-iskambji ta' informazzjoni u azzjonijiet oħra dwar is-sistemazzjoni mill-ġdid li
jsiru mill-Istati Membri bil-ħsieb li jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-protezzjoni internazzjonali ta' refuġjati f'pajjiżi terzi u tintwera
solidarjetà mal-pajjiżi li jospitawhom.

F'konformità mal-mandat tiegħu, u skont l-Artikolu 47, lUffiċċju ta’ Appoġġ jista' jikkopera mal-awtoritajiet kompetenti
ta' pajjiżi terzi dwar aspetti tekniċi, b'mod partikolari bil-ħsieb
tal-promozzjoni u l-għajnuna tal-bini tal-kapaċità fis-sistemi
proprji tal-pajjiż terz tal-asil u l-akkoljenza u l-implimentazzjoni
ta' programmi reġjonali ta' protezzjoni, u azzjonijiet oħra rile
vanti għal soluzzjonijiet dejjiema.

TAQSIMA 2

Appoġġ għal stati membri li jkunu suġġetti għal pressjoni
partikolari
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Artikolu 9
Ġbir u analiżi tal-informazzjoni
1.
Sabiex ikun jista' jevalwa l-ħtiġijiet tal-Istati Membri li
jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu jiġbor, b'mod partikolari abbażi tal-informazzjoni
pprovduta mill-Istati Membri, l-UNHCR u, skond il-każ, orga
nizzazzjonijiet rilevanti oħra, informazzjoni rilevanti għall-iden
tifikazzjoni, it-tħejjija u l-formulazzjoni tal-miżuri ta' emerġenza
msemmija fl-Artikolu 10 sabiex ikunu jistgħu jlaħħqu ma' tali
pressjoni.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jidentifika, jiġbor u janalizza
b'mod sistematiku, abbażi ta’ data, ipprovduta mill-Istati Membri
li jkunu suġġetti għall-pressjoni partikolari, informazzjoni rela
tata mal-istrutturi u l-persunal disponibbli, speċjalment fittraduzzjoni u l-interpretazzjoni, informazzjoni dwar il-pajjiżi
ta' oriġini u dwar l-għajnuna fit-trattament u l-ġestjoni ta' każi
jiet ta' asil kif ukoll il-kapaċità ta' akkoljenza fil-qasam tal-asil
f'dawk l-Istati Membri li jkunu suġġetti għall-pressjoni partiko
lari, bil-ħsieb li titrawwem informazzjoni reċiproka rapida u
affidabbli għall-awtoritajiet tal-asil diversi tal-Istati Membri.

3.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu janalizza d-data dwar
kwalunkwe wasla għall-għarrieda ta' numri kbar ta' ċittadini
ta' pajjiż terz li tista' tikkawża pressjoni partikolari fuq is-sistemi
tal-asil u l-akkoljenza u jiżgura l-iskambju rapidu ta' informazz
joni rilevanti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. L-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jagħmel użu mis-sistemi u l-mekkaniżmi ta'
twissija bikrija eżistenti u, jekk meħtieġ, jistabbilixxi sistema
ta' twissija bikrija għall-finijiet tiegħu stess.

Artikolu 10
Azzjonijiet ta' appoġġ għall-Istati Membri
Fuq it-talba tal-Istati Membri kkonċernati, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu jikkoordina azzjonijiet ta' appoġġ għall-Istati Membri li
jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari fuq is-sistemi tal-asil u
l-akkoljenza tagħhom, inkluża l-koordinazzjoni ta':

(a) azzjoni ta' għajnuna għall-Istati Membri li jkunu suġġetti
għal pressjoni partikolari sabiex tiġi ffaċilitata l-ewwel
analiżi tal-applikazzjonijiet għall-asil li jkunu qegħdin jiġu
eżaminati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti;

Artikolu 8
Pressjoni partikolari fuq is-sistema ta' asil u akkoljenza
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jikkoordina u jappoġġa azzjoni
komuni li tassisti s-sistemi tal-asil u l-akkoljenza ta' Stati
Membri li jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari li toħloq
sitwazzjonijiet li huma eċċezzjonalment kbar u urġenti fuq ilfaċilitajiet tal-akkoljenza u s-sistemi tal-asil tagħhom. Tali press
joni tista' tkun ikkaratterizzata mill-wasla għall-għarrieda ta'
numru kbir ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jistgħu jkunu jeħtieġu
protezzjoni internazzjonali u li tista' titfaċċa minħabba s-sitwazzjoni ġeografika jew demografika tal-Istat Membru.

(b) azzjoni mmirata biex ikun żgurat li jkunu jistgħu jsiru
disponibbli malajr faċilitajiet adatti ta' akkoljenza mill-Istati
Membri li jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari, b'mod
partikolari akkomodazzjoni ta' emerġenza, trasport u assis
tenza medika;

(c) timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil, li l-arranġamenti operat
tivi tagħhom huma stabbiliti fil-Kapitolu 3.
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TAQSIMA 3

KAPITOLU 3

Kontribut għall-implimentazzjoni tas-seka

TIMIJIET TA' APPOĠĠ FIL-QASAM TAL-ASIL

Artikolu 11

Artikolu 13

Ġbir u skambju ta' informazzjoni

Koordinazzjoni

1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jorganizza, jikkoordina u
jippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet
tal-asil tal-Istati Membri stess u bejn il-Kummissjoni u l-awtori
tajiet tal-asil tal-Istati Membri, dwar l-implimentazzjoni tal-istru
menti kollha rilevanti tal-acquis tal-Unjoni fil-qasam tal-asil.
Għal dan il-għan, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' joħloq databases
fattwali, legali u ġurisprudenzjali dwar l-istrumenti tal-asil
nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali li jużaw, fost oħrajn,
arranġamenti eżistenti. Mingħajr preġudizzju għall-attivitajiet
tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ skont l-Artikolu 15 u 16, l-ebda data
personali m'għandha tinżamm f'databases bħal dawn, sakemm
tali data ma tkunx inkisbet mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ mid-doku
menti li jkunu aċċessibbli pubblikament.

1.
Stat Membru jew Stati Membri li jkunu suġġetti għal
pressjoni partikolari jistgħu jitolbu lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għall-iskjerament ta' tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil. L-Istat
Membru jew Stati Membri rikjedenti għandhom jipprovdu,
b'mod partikolari, deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, jindikaw l-objet
tivi tat-talba għall-iskjerament u jispeċifikaw l-istima tar-rekwi
żiti ta' skjerament, f'konformità mal-Artikolu 18(1).

2.
Bħala rispons għal tali talba, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista'
jikkoordina l-assistenza teknika u operattiva meħtieġa għallIstat Membru jew Stati Membri rikjedenti u l-iskjerament, għal
żmien limitat, ta' tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil fit-territorju ta'
dak l-Istat Membru jew dawk l-Istati Membri abbażi ta' pjan
operattiv kif imsemmi fl-Artikolu 18.

2.
B'mod partikolari, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiġbor
informazzjoni dwar:
Artikolu 14
Għajnuna teknika
(a) l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal protezzjoni internazz
jonali minn amministrazzjonijiet u awtoritajiet nazzjonali;

(b) il-liġi nazzjonali u l-iżviluppi legali fil-qasam tal-asil, inkluża
l-ġurisprudenza.

Artikolu 12
Rapporti u dokumenti oħra tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jħejji rapport annwali dwar
is-sitwazzjoni tal-asil fl-Unjoni Ewropea, b'kont debitu meħud
tal-informazzjoni diġà disponibbli minn sorsi rilevanti oħra.
Bħala parti minn dak ir-rapport, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jevalwa r-riżultati tal-attivitajiet magħmula skont dan ir-Regola
ment u jagħmel analiżi komparattiva komprensiva tagħhom bilgħan li titjieb il-kwalità, il-konsistenza u l-effikaċjaità tas-SEKA.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' jadotta, f'konformità malprogramm ta' ħidma tiegħu jew fuq talba tal-Bord ta' Tmexxija
jew tal-Kummissjoni, b'kont debitu meħud tal-opinjonijiet li
esprimew l-Istati Membri jew il-Parlament Ewropew, li jaħdmu
f'konsultazzjoni mill-qrib mal-gruppi ta' ħidma tiegħu u lKummissjoni, dokumenti tekniċi dwar l-implimentazzjoni talistrumenti tal-Unjoni fil-qasam tal-asil, inklużi linji gwida u
manwali operattivi. Kull meta dokumenti tekniċi bħal dawn
jagħmlu referenza għal punti tal-liġi internazzjonali dwar irrefuġjati, għandha tingħata l-konsiderazzjoni dovuta għal-linji
gwida rilevanti tal-UNHCR. Id-dokumenti m’għandhomx ikunu
maħsuba biex jagħtu istruzzjonijiet lill-Istati Membri dwar lgħoti jew iċ-ċaħda fir-rigward ta' applikazzjonijiet għal protezz
joni internazzjonali.

It-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil għandhom jipprovdu
konsulenza esperta kif miftiehem fil-pjan operattiv imsemmi
fl-Artikolu 18, b'mod partikolari fir-rigward tas-servizzi ta' inter
pretazzjoni, informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' oriġini u konox
xenza dwar it-trattament u l-ġestjoni ta' każijiet ta' asil filqafas tal-azzjonijiet ta' appoġġ għall-Istati Membri msemmija
fl-Artikolu 10.

Artikolu 15
Riżerva ta' intervent fil-qasam tal-asil
1.
Fuq proposta tad-Direttur Eżekuttiv, il-Bord ta' Tmexxija
għandu jiddeċiedi b'maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri
tiegħu bi dritt għall-vot dwar il-profili u n-numru globali ta'
esperti li għandhom ikunu disponibbli għat-timijiet ta' appoġġ
fil-qasam tal-asil (Riżerva ta' intervent għall-asil). Bħala parti
mir-Riżerva ta' Intervent għall-Asil, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jistabbilixxi lista ta' interpreti. L-istess proċedura għandha
tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili
u n-numru globali ta' esperti tar-Riżerva ta' Intervent għall-Asil.

2.
L-Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu għar-Riżerva ta'
Intervent għall-Asil permezz ta' riżerva ta' esperti nazzjonali
abbażi ta' profili definiti u jipproponi esperi li jikkorrispondu
mal-profili meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom jassistu l-Uffiċċju ta’ Appoġġ fl-iden
tifikazzjoni ta' interpreti għal-lista ta' interpreti.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jibagħtu l-interpreti jew li
jagħmluhom disponibbli permezz ta' vidjokonferenza.
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Artikolu 16
Skjerament
1.
L-Istat Membru tal-post għandu jżomm l-awtonomija
tiegħu fir-rigward tal-għażla tan-numru u l-profili tal-esperti
(riżerva nazzjonali) u t-tul tal-iskjerament tagħhom. L-Istati
Membri għandhom jagħmlu lil dawn l-esperti disponibbli
għall-iskjerament fuq it-talba tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ sakemm
ma jkunux iffaċċjati b'sitwazzjoni li taffettwa b'mod sostanzjali
t-twettiq ta' kompiti nazzjonali, bħal kompitu li jirriżulta minn
persunal insuffiċjenti għat-twettiq ta' proċeduri ta' determinazzjoni tal-istatus ta’ persuni li japplikaw għall-protezzjoni
internazzjonali. L-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-Uffiċċju
ta’ Appoġġ, jikkomunikaw malajr kemm jista' jkun in-numru, lismijiet u l-profili tal-esperti mir-riżerva nazzjonali tagħhom li
jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni malajr kemm jista' jkun
biex jingħaqdu ma' tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil.
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5.
Malli jkun hemm qbil dwar dak il-pjan, id-Direttur
Eżekuttiv għandu jinforma lill-Istati Membri filwaqt li jipprovdi
lill-esperti li ser jiġu skjerati bin-numru u l-profili rekwiżiti. Din
l-informazzjoni għandha tingħata, bil-miktub, lill-punti nazzjo
nali ta' kuntatt imsemmija fl-Artikolu 19 u għandha tispeċifika
d-data skedata għall-iskjerament. Għandha tintbagħtilhom ukoll
kopja tal-pjan operattiv.

6.
Jekk id-Direttur Eżekuttiv ikun assenti jew indispost, iddeċiżjonijiet dwar l-iskjerament tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam
tal-asil għandhom jittieħdu mill-kap tal-unità li jassumi lkompiti tiegħu.

Artikolu 18
Pjan operattiv

2.
Fid-determinazzjoni tal-kompożizzjoni ta' tim ta' appoġġ
fil-qasam tal-asil , id-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu jieħu kont taċ-ċirkostanzi partikolari li l-Istat Membru
rikjedent jkun qiegħed jiffaċċja. It-tim ta' appoġġ fil-qasam talasil għandu jkun kompost f'konformità mal-pjan operattiv
imsemmi fl-Artikolu 18.

Artikolu 17

1.
Id-Direttur Eżekuttiv u l-Istat Membru rikjedent
għandhom jaqblu dwar pjan operattiv li jistabbilixxi fid-dettall
il-kondizzjonijiet għall-iskjerament tat-timijiet ta' appoġġ filqasam tal-asil. Il-pjan operattiv għandu jinkludi dan li ġej:

(a) deskrizzjoni tas-sitwazzjoni bil-modus operandi u l-objettivi
tal-iskjerament, inkluż l-objettiv operattiv;

(b) it-tul previst tal-iskjerament tat-timijiet;

Proċedura għad-deċiżjoni dwar l-iskjerament
1.
Jekk meħtieġ, id-Direttur Eżekuttiv jista' jibgħat esperti
mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ biex jevalwaw is-sitwazzjoni fl-Istat
Membru rikjedent.

2.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinforma immedjatament lillBord ta' Tmexxija dwar kwalunkwe talba għall-iskjerament tattimijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil.

(c) iż-żona ġeografika ta' responsabbiltà fl-Istat Membru rikje
dent fejn ser jiġu skjerati t-timijiet;

(d) deskrizzjoni tal-kompiti u tal-istruzzjonijiet speċjali għallmembri tat-timijiet, inklużi l-bażi tad-data li l-membri tattimijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil huma awtorizzati
jikkonsultaw, u t-tagħmir li jistgħu jieħdu fl-Istat Membru
ospitanti;

(e) il-kompożizzjoni tat-timijiet.
3.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu deċiżjoni dwar it-talba
għall-iskjerament tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil malajr
kemm jista' jkun u mhux iktar tard minn ħamest ijiem ta'
xogħol mid-data meta rċieva t-talba. Id-Direttur Esekuttiv
għandu jinnotifika bil-kitba simultanjament lill-Istat Membru
rikjedent u lill-Bord ta' Tmexxija dwar id-deċiżjoni. u jiddikjara
r-raġunijiet ewlenin għaliha.

2.
Kwalunkwe emenda jew adattament għall-pjan operattiv,
għandu jirrikjedi l-qbil kemm tad-Direttur Eżekuttiv kif ukoll
tal-Istat Membru rikjedent. L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jibgħat
minnufih kopja tal-pjan operattiv emendat jew adattat lill-Istati
Membri parteċipanti.

Artikolu 19
4.
Jekk id-Direttur Eżekuttiv jiddeċiedi li jsir skjerament ta'
wieħed jew iktar mit-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil,
għandu jitfassal immedjatament pjan operattiv mill-Uffiċċju ta’
Appoġġ u l-Istat Membru rikjedent f'konformità mal-Arti
kolu 18.

Punt ta' kuntatt nazzjonali
Kull Stat Membru għandu jaħtar punt nazzjonali ta' kuntatt
għall-komunikazzjoni mal-Uffiċċju ta’ Appoġġ dwar il-kwistjo
nijiet kollha relatati mat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil.
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Artikolu 20
Punt ta' kuntatt tal-Unjoni
1.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jaħtar espert wieħed jew
aktar tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ bħala punt ta' kuntatt tal-Unjoni
għall-koordinazzjoni. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika
lill-Istat Membru ospitanti b'dawn il-ħatriet.

2.
Il-punt ta' kuntatt tal-Unjoni għandu jaġixxi f'isem lUffiċċju ta’ Appoġġ fl-aspetti kollha tal-iskjerament tat-timijiet
ta' appoġġ fil-qasam tal-asil. B'mod partikolari, il-punt ta'
kuntatt tal-Unjoni għandu:

(a) jaġixxi bħala l-kollegament bejn l-Uffiċċju ta’ Appoġġ u lIstat Membru ospitanti;

(b) jaġixxi bħala kollegament bejn l-Uffiċċju ta’ Appoġġ u lmembri tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil, u jipprovdi
assistenza, f'isem l-Uffiċċju ta’ Appoġġ, dwar il-kwistjonijiet
kollha relatati mal-kondizzjonijiet tal-iskjerament ta’ dawk
it-timijiet;

(c) isegwi l-implimentazzjoni korretta tal-pjan operattiv;
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nunzja l-pretensjonijiet kollha tiegħu kontra l-Istat Membru
ospitanti jew kwalunkwe Stat Membru ieħor għal kwalunkwe
dannu li jkun sofra, ħlief f'każijiet ta' negliġenza gravi jew
kondotta skorretta volontarja.

4.
Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati Membri, relatata mal-app
likazzjoni tal-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, li ma tistax tiġix
solvuta permezz ta' negozjati bejniethom, għandha tiġi ppreżen
tata minnhom lill-Qorti tal-Ġustizzja f'konformità mal-Arti
kolu 273 tat-TFUE.

5.
Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu
fil-konfront ta' partijiet terzi, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jassumi l-ispejjeż relatati mad-danni kkawżati lit-tagħmir talUffiċċju ta’ Appoġġ matul l-iskjerament, għajr f'każijiet ta' negli
ġenza gravi jew kondotta skorretta volontarja.

Artikolu 22
Responsabbiltà kriminali
Matul l-iskjerament ta' tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil, ilmembri tat-tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil għandhom jiġu
ttrattati bl-istess mod bħall-uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti
fir-rigward ta' kwalunkwe reat kriminali li jista' jitwettaq
kontrihom jew minnhom.

(d) jirrapporta lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ dwar l-aspetti kollha taliskjerament tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil.

Artikolu 23
Spejjeż

3.
Id-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' jawto
rizza l-punt ta' kuntatt tal-Unjoni biex jikkontribwixxi għassoluzzjoni f'każijiet ta' disputi rigward l-implimentazzjoni talpjan operattiv u l-iskjerament tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam
tal-asil.

4.
Fil-qadi ta' dmirijietu, il-punt ta' kuntatt tal-Unjoni għandu
jaċċetta biss istruzzjonijiet mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

Artikolu 21

Fejn l-Istati Membri jqiegħdu l-esperti tagħhom għad-dispożizz
joni tat-timijiet ta' appoġġ fil-qasam tal-asil, l-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jassumi l-ispejjeż li ġejjin:

(a) l-ispejjeż tal-ivvjaġġar mill-Istat Membru ta' oriġini għallIstat Membru ospitanti u mill-Istat Membru ospitanti salIstat Membru ta' oriġini;

(b) l-ispejjeż tat-tilqim;

Responsabbiltà ċivili
1.
Fejn il-membri ta' tim ta' appoġġ fil-qasam tal-asil ikunu
qegħdin joperaw fi Stat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru
għandu jkun responsabbli f'konformità mal-liġi nazzjonali
tiegħu għal kwalunkwe dannu kkawżat minnhom waqt loperazzjonijiet tagħhom.

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 għan-nom
tagħhom tiġi rrimborsata mill-Istat Membru ta' oriġini.

3.
Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu
fil-konfront ta' partijiet terzi, kull Stat Membru għandu jirri

(c) l-ispejjeż relatati mal-ħtiġijiet ta' assigurazzjoni speċjali;

(d) l-ispejjeż relatati mal-kura tas-saħħa;

(e) allowances tal-għajxien ta' kuljum, inklużi l-ispejjeż għallakkomodazzjoni;

(f) l-ispejjeż relatati mat-tagħmir tekniku tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ; u

(g) il-miżati ta’ esperti.
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KAPITOLU 4
ORGANIZZAZZJONI TAL-UFFIĊĊJU TA’ APPOĠĠ

Artikolu 24
Struttura ta' amministrazzjoni u ġestjoni tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ
L-istruttura ta' amministrazzjoni u ġestjoni tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandha tinkludi:

29.5.2010

2.
It-tul tal-kariga tal-President u tal-Viċi President għandu
jkun ta' tliet snin u jista' jiġġedded darba biss. Madankollu,
jekk tintemm is-sħubija tagħhom fil-Bord ta' Tmexxija fi
kwalunkwe waqt tul il-kariga tagħhom bħala President jew
Viċi President, il-kariga tagħhom għandha tiskadi awtomatika
ment fl-istess data wkoll.

Artikolu 27
Laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija

(a) Bord ta' Tmexxija;

(b) Direttur Eżekuttiv u l-persunal tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

L-istruttura ta' amministrazzjoni u ġestjoni tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ tista' tinkludi Kumitat Eżekuttiv, jekk ikun stabbilit
skont l-Artikolu 29(2).

Artikolu 25
Kompożizzjoni tal-Bord ta' Tmexxija
1.
Kull Stat Membru marbut b'dan ir-Regolament għandu
jaħtar membru wieħed għall-Bord ta' Tmexxija u l-Kummissjoni
għandha taħtar tnejn.

2.
Kull membru tal-Bord ta' Tmexxija jista' jiġi rrappreżentat
jew akkumpanjat minn membru supplenti; meta jkun qiegħed
jakkumpanja membru, il-membru supplenti għandu jattendi
mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.

3.
Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jiġu appuntati
abbażi tal-esperjenza tagħhom, ir-responsabbiltà professjonali u
livell għoli ta' kompetenza esperta fil-qasam tal-asil.

4.
Rappreżentant tal-UNHCR għandu jkun membru mingħajr
dritt għall-vot tal-Bord ta' Tmexxija.

5.
It-tul tal-kariga tal-membri tal-Bord ta' Tmexxija għandu
jkun ta' tliet snin. Dan it-terminu għandu jkun jista' jiġġedded.
Malli jiskadi t-tul tal-kariga tagħhom jew f'każ ta' riżenja, ilmembri għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm il-ħatra tagħhom
tiġi mġedda, jew sakemm jiġu sostitwiti.

1.
Il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jiġu mlaqqa'
mill-President tal-istess Bord. Id-Direttur Eżekuttiv għandu
jieħu sehem fil-laqgħat. Ir-rappreżentant tal-UNHCR ma
għandux jieħu sehem fil-laqgħa meta l-Bord ta' Tmexxija jwettaq
il-funzjonijiet stabbiliti fil-punti (b), (h), (i), (j) u (l) tal-Arti
kolu 29(1) u l-Artikolu 29(2), u meta l-Bord ta' Tmexxija jidde
ċiedi li jagħmel riżorsi finanzjarja disponibbli għall-finanzjament
tal-attivitajiet li jippermettu lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ jibbenefika
mill-kompetenza esperta tal-UNHCR f'materji ta' asil kif
imsemmi fl-Artikolu 50.

2.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiltaqa' mill-anqas darbtejn fissena f'sessjoni ordinarja. Addizzjonalment, għandu jiltaqa' fuq linizjattiva tal-President jew fuq it-talba ta' mill-inqas terz talmembri tiegħu.

3.
Il-Bord ta' Tmexxija jista' jistieden lil kwalunkwe persuna li
jista' jkollha opinjoni li tkun ta' interess biex tattendi l-laqgħat
tiegħu bħala osservatur.

Id-Danimarka għandha tkun mistiedna tattendi l-laqgħat talBord ta' Tmexxija.

4.
Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija jistgħu, suġġett għad-dis
pożizzjonijiet tar-regoli ta' proċedura tiegħu, jiġu assistiti minn
konsulenti jew esperti.

5.
Is-segretarjat tal-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi pprovdut
mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

Artikolu 28
Artikolu 26

Votazzjoni

Presidenza tal-Bord ta' Tmexxija

1.
Sakemm ma jkunx dispost mod ieħor, il-Bord ta' Tmexxija
għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu permezz ta' maġġoranza
assoluta tal-membri tiegħu bid-dritt għall-vot. Kull membru li
għandu d-dritt għall-vot għandu jkollu vot wieħed. Fin-nuqqas
ta' membru, is-supplent tiegħu għandu jkun intitolat jeżerċita ddritt tiegħu li jivvota.

1.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi Presi
dent minn fost il-membri tiegħu bi dritt għall-vot. Il-Viċi Presi
dent għandu jissostitwixxi awtomatikament lil-President meta
dan tal-aħħar ma jkunx f'pożizzjoni li jaqdi dimirijietu.
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2.

Id-Direttur Eżekuttiv m'għandux jivvota.

3.

Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.

4.
L-Istati Membri li ma jipparteċipawx bis-sħiħ fl-acquis talUnjoni fil-qasam tal-asil ma għandhomx jivvotaw meta l-Bord
ta' Tmexxija jissejjaħ biex jieħu deċiżjonijiet li jaqgħu taħt ilpunt (e) tal-Artikolu 29(1) u fejn id-dokument tekniku fil-kwist
joni ikun relatat esklużivament ma' strument tal-Unjoni filqasam tal-asil li bih huma ma jkunux marbutin.

5.
Ir-regoli ta' proċedura tal-Bord ta' Tmexxija għandhom
jistabbilixxu arranġamenti ta' votazzjoni aktar dettaljati b'mod
partikolari meta ċ-ċirkostanzi li fihom membru jista' jaġixxi
f'isem membru ieħor, u kwalunkwe rekwiżit ta' kworum, fejn
meħtieġ.
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joni tal-Kummissjoni, jadotta b'maġġoranza ta' tliet kwarti
tal-membri tiegħu bid-dritt għall-vot, il-programm ta'
ħidma tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għas-sena ta' wara u jibgħatu
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. Dak
il-programm ta' ħidma għandu jiġi adottat f'konformità
mal-proċedura baġitarja tal-Unjoni u l-programm ta'
ħidma leġislattiv tal-Unjoni fil-qasam tal-asil;

(g) jeżerċita r-responsabbiltajiet tiegħu fir-rigward tal-baġit talUffiċċju ta’ Appoġġ kif stabbilit fil-Kapitolu 5;

(h) jadotta
r-regoli
dettaljati għall-applikazzjoni tarRegolament (KE) Nru 1049/2001 f'konformità mal-Arti
kolu 42 ta' dan ir-Regolament;

(i)

jadotta l-politika tal-persunal tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ f'kon
formità mal-Artikolu 38;

(j)

jadotta, wara li jkun talab l-opinjoni tal-Kummissjoni, ilpjan pluriennali tal-politika tal-persunal;

Artikolu 29
Funzjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija
1.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiżgura li l-Uffiċċju ta’ Appoġġ
jwettaq il-kompiti assenjati lilu. Huwa għandu jkun il-korp ta'
programmazzjoni u sorveljanza tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ. B'mod
partikolari, għandu:

(a) jadotta r-regoli ta' proċeudra tiegħu, b'maġġoranza ta' tliet
kwarti tal-membri tiegħu bi dritt għall-vot u wara li jkun
rċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni;

(k) jieħu d-deċiżjonijiet kollha għall-iskop tat-twettiq talmandat tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ kif stabbilit f'dan ir-Regola
ment;

(l)
(b) jaħtar id-Direttur Eżekuttiv skont l-Artikolu 30, jeżerċita lawtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv u, jekk ikun
meħtieġ, jissospendih jew ikeċċih;

(c) jadotta r-rapport annwali ġenerali dwar l-attivitajiet talUffiċċju ta’ Appoġġ u jibgħatu sal-15 ta' Ġunju tas-sena
ta' wara lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummiss
joni u lill-Qorti tal-Awdituri. Ir-rapport ġenerali annwali
għandu jiġi ppubblikat;

(d) jadotta r-rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tal-asil flUnjoni skont l-Artikolu 12 (1). Ir-rapport għandu jkun
ippreżentat lill-Parlament Ewropew. Il-Kunsill u l-Kummiss
joni jistgħu jitolbu li r-rapport jiġi wkoll ippreżentat lilhom;

(e) jadotta d-dokumenti tekniċi kif imsemmi fl-Artikolu 12(2);

(f)

qabel it-30 ta' Settembru ta' kull sena, abbażi ta' abbozz
ippreżentat mid-Direttur Eżekuttiv, u wara li jirċievi l-opin

jieħu d-deċiżjonijiet kollha dwar l-istabbiliment u, fejn
meħtieġ, l-iżvilupp tas-sistemi ta' informazzjoni previsti
f'dan ir-Regolament, inkluż il-portal tal-informazzjoni
msemmi fl-Artikolu 4(c); u

(m) jieħu d-deċiżjonijiet kollha dwar l-istabbiliment u, fejn
meħtieġ, il-modifiki tal-istrutturi interni tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ.

2.
Il-Bord ta' Tmexxija jista' jistabbilixxi Kumitat Eżekuttiv
sabiex jassisti lilu u lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-prepa
razzjoni tad-deċiżjonijiet, il-programm ta' ħidma u l-attivitajiet li
jkunu jridu jiġu adottati mill-Bord ta' Tmexxija u, fejn meħtieġ,
minħabba l-urġenza, biex jieħu ċerti deċiżjonijiet provviżorji
f'isem il-Bord ta' Tmexxija.

Tali Kumitat Eżekuttiv għandu jikkonsisti fi tmien membri
maħtura minn fost il-membri tal-Bord ta' Tmexxija, li minnhom
wieħed għandu jkun wieħed mill-membri tal-Kummissjoni talBord ta' Tmexxija. It-tul tal-kariga tal-membri tal-Kumitat
Eżekuttiv għandu jkun l-istess bħal dak tal-membri tal-Bord ta'
Tmexxija.
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Fuq talba tal-Kumitat Eżekuttiv, ir-rappreżentanti tal-UNHCR
jew kwalunkwe persuna oħra li l-opinjoni tagħha tista' tkun
ta' interess, tista' tattendi l-laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv
mingħajr id-dritt għall-vot.

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jistabbilixxi l-proċeduri operattivi
tal-Kumitat Eżekuttiv fir-regoli ta' proċedura tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ u jagħmel dawn il-proċeduri pubbliċi.

29.5.2010

3.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma lill-Parlament
Ewropew dwar l-intenzjoni tiegħu li jestendi t-tul tal-kariga
tad-Direttur Eżekuttiv. Fix-xahar ta' qabel ma ssir din l-estensjoni tat-tul tal-kariga tiegħu, id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat jew kumi
tati kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet
mill-membri tagħhom.

Artikolu 31
Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

Artikolu 30
Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv
1.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar għal perijodu ta'
ħames snin mill-Bord ta' Tmexxija minn fost il-kandidati adattati
li jkunu ġew identifikati f'kompetizzjoni miftuħa organizzata
mill-Kummissjoni. Dik il-proċedura ta' għażla għandha tippre
vedi l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u
f'postijiet oħra għal sejħa għal espressjonijiet ta' interess. IlBord ta' Tmexxija jista' jeħtieġ proċedura ġdida jekk ma jkunx
sodisfatt mid-disponibbiltà ta' kwalunkwe kandidat meqjus flewwel lista. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar abbażi talmertu personali tiegħu, l-esperjenza fil-qasam tal-asil u ħiliet
amministrattivi u ta' tmexxija. Qabel il-ħatra, il-kandidat
magħżul mill-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi mistieden jagħmel
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat/i kompetenti tal-Parlament
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tagħhom.

Wara dik id-dikjarazzjoni, il-Parlament Ewropew jista' jadotta
opinjoni li tagħti l-opinjoni tiegħu relatata mal-kandidat
magħżul. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma lill-Parlament
Ewropew bil-mod li bih ikun ittieħed kont tal-opinjoni. L-opin
joni għandha tiġi ttrattata bħala personali u konfidenzjali
sakemm ma jinħatar il-kandidat.

Fl-aħħar disa' xhur ta' dan il-perjodu ta' ħames snin ta' kariga
tad-Direttur Eżekuttiv, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni li tiffoka fuq:

1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jitmexxa mid-Direttur
Eżekuttiv tiegħu, li għandu jkun indipendenti fit-twettiq talkompiti tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv għandhu jagħti rendikont
tal-attivitajiet tiegħu lill-Bord ta' Tmexxija.

2.
Mingħajr preġudizzju għall-poteri tal-Kummissjoni, il-Bord
ta' Tmexxija, jew il-Kumitat Eżekuttiv jekk stabbilit, id-Direttur
Eżekuttiv m'għandu la jfittex u lanqas jieħu istruzzjoniijiet minn
xi gvern jew minn kwalunkwe korp ieħor.

3.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta lill-Parlament
Ewropew dwar it-twettiq tal-kompiti tiegħu meta jiġi mistieden.
Il-Kunsill jista' jistieden lid-Direttur Eżekuttiv biex jirrapporta
dwar it-twettiq tal-kompiti tiegħu.

4.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali
tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

5.
Id-Direttur Ezekuttiv jista' jiġi assistit minn wieħed jew
aktar kapijiet ta' unità. Jekk id-Direttur Eżekuttiv ikun assenti
jew indispost, wieħed mill-kapijiet tal-unità għandu jissostitwih.

6.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-ġest
joni amministrattiva tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u għall-impliment
azzjoni tal-kompiti assenjati lilu b'dan ir-Regolament. B'mod
partikolari, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għal:

— il-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv; u
(a) l-amministrazzjoni ta' kuljum tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ;
— il-kompiti u l-ħtiġijiet tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ fis-snin li
ġejjin.
(b) l-istabbiliment tal-programmi ta' ħidma tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ, wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni;
2.
Il-Bord ta' Tmexxija, waqt li jieħu kont tal-evalwazzjoni,
jista' jestendi t-tul tal-kariga tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal
mhux iktar minn tliet snin, u biss f'każijiet meta din l-estensjoni
tkun ġustifikata mill-għan u l-ħtiġijiet tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

(c) l-implimentazzjoni tal-programmi ta' ħidma u d-deċiżjonijiet
adottati mill-Bord ta' Tmexxija;
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(d) l-abbozzar ta' rapporti dwar il-pajjiżi ta' oriġini kif stipulat
fl-Artikolu 4 (b);

(e) it-tħejjija tal-abbozz tar-regolament finanzjarju tal-Uffiċċju
ta’ Appoġġ għall-adozzjoni mill-Bord ta' Tmexxija f'konfor
mità mal-Artikolu 37, u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu;
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3.
Il-gruppi ta' ħidma jistgħu jistiednu kwalunkwe persuna
biex tattendi l-laqgħat li l-opinjoni tagħha tista' tkun ta' interess,
inklużi r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li
jaħdmu fil-qasam tal-asil.

KAPITOLU 5
DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

(f) it-tħejjija tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u linfiq tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u l-implimentazzjoni tal-baġit
tiegħu;

(g) l-eżerċizzju tal-poteri stabbiliti fl-Artikolu 38 fir-rigward talpersunal tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ;

(h) it-teħid tad-deċiżjonijiet kollha dwar il-ġestjoni tas-sistemi ta'
informazzjoni previsti f'dan ir-Regolament, inkluż il-portal
ta' informazzjoni stipulat fl-Artikolu 4 (c);

(i) it-teħid tad-deċiżjonijiet kollha rigward il-ġestjoni tal-istrut
turi interni tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ; u

(j) il-koordinazzjoni u t-tmexxija tal-Forum Konsultattiv
imsemmija fl-Artikolu 51. Għal dan il-għan, id-Direttur
Eżekuttiv għandu, b'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet
rilevanti tas-soċjetà ċivili, l-ewwel jadotta pjan għall-instal
lazzjoni tal-Forum Konsultattiv. Ladarba jiġi installat formal
ment, id-Direttur Eżekuttiv għandu, f'konsultazzjoni malForum Konsultattiv, jadotta pjan operattiv li ser jinkludi
regoli dwar il-frekwenza u n-natura tal-konsultazzjoni u lmekkaniżmi organizzattivi għall-implimentazzjoni tal-Arti
kolu 51. Għandu jsir qbil ukoll dwar kriterja trasparenti
għall-parteċipazzjoni li tkun għaddejja fil-Forum Konsul
tattiv.

Artikolu 32
Gruppi ta' ħidma
1.
Bħala parti mill-mandat tiegħu kif stipulat f'dan ir-Regola
ment, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ jista' jistabbilixxi gruppi ta' ħidma
ffurmati minn esperti minn awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri li joperaw fil-qasam tal-asil, inklużi mħallfin. L-Uffiċċju
ta’ Appoġġ għandu jistabbilixxi gruppi ta' ħidma għall-finijiet
tal-punt (e) tal-Artikolu 4 u tal-Artikolu 12(2). L-esperti jistgħu
jiġu sostitwiti minn membri supplenti, maħtura fl-istess waqt.

2.
Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem fil-gruppi ta' ħidma
bi dritt. Ir-rappreżentanti tal-UNHCR jistgħu jattendu l-laqgħat
tal-gruppi ta' ħidma tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ kollha jew parti
minnhom, skont in-natura tal-kwistjonijiet li jkunu qegħdin
jiġu diskussi.

Artikolu 33
Baġit
1.
L-estimi tad-dħul u l-infiq kollha tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandhom ikunu ppreparati għal kull sena finanzjarja, li tikkor
rispondi għas-sena kalendarja, u għandhom jintwerew fil-baġit
tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

2.
Il-baġit tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkunu ibbilanċjat
f'termini ta' dħul u nfiq.

3.
Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħra, id-dħul tal-Uffiċċju
ta’ Appoġġ għandu jinkludi:

(a) kontribuzzjoni mill-Unjoni, imdaħħla fil-baġit ġenerali talUnjoni Ewropea;

(b) kwalunkwe kontribuzzjoni volontarja mill-Istati Membri;

(c) l-ispejjeż għall-pubblikazzjonijiet u kwalunkwe servizz
ipprovdut mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ;

(d) kontribuzzjoni mill-pajjiżi assoċjati.

4.
L-infiq tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jinkludi r-rimune
razzjoni tal-persunal, spejjeż amministrattivi u ta' infrastruttura
u spejjeż operattivi.

Artikolu 34
Stabbiliment tal-baġit
1.
Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħmel abbozz ta’
dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq flimkien tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ għas-sena ta' wara, inkluż il-pjan tal-istabbiliment, u
jibgħatu lill-Bord ta' Tmexxija.

2.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu, abbażi ta' dak l-abbozz,
jipproduċi abbozz provviżorju ta’ estimi tad-dħul u l-infiq talUffiċċju ta’ Appoġġ għas-sena finanzjarja ta' wara.
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3.
L-abbozz provviżorju ta’ estimi tad-dħul u l-infiq talUffiċċju ta’ Appoġġ għandu jintbagħat lill-Kummissjoni sal-10
ta' Frar kull sena. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jibgħat abbozz
finali ta' dawn l-estimi, li għandu jinkludi abbozz ta' pjan ta'
stabbiliment, lill-Kummissjoni mill-Bord ta' Tmexxija sal-31 ta'
Marzu.

4.
Il-Kummissjoni għandha tibgħat id-dikjarazzjoni tal-estimi
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (l-awtorità baġitarja) flim
kien mal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

5.
Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni
għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea
l-estimi li tqis meħtieġa għall-pjan ta' stabbiliment u l-ammont
tas-sussidju li jrid jitħallas mill-baġit ġenerali, li għandha tippre
żenta lill-awtorità baġitarja skont l-Artikoli 313 u 314 tat-TFUE.
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Artikolu 36
Preżentazzjoni tal-kontijiet u kwittanza
1.
Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Marzu wara kull sena finanz
jarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu
jikkomunika l-kontijiet provviżorji lill-uffiċjal tal-kontabbiltà
tal-Kummissjoni flimkien ma' rapport dwar il-ġestjoni baġitarja
u finanzjarja għal dik is-sena finanzjarja. L-Uffiċjal tal-Kontab
biltà tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet provviżorji
tal-istituzzjonijiet u tal-korpi deċentralizzati skont l-Artikolu 128
tar-Regolament Finanzjarju.

2.
Sal-31 ta' Marzu wara kull sena finanzjarja, l-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jibgħat lill-Qorti Ewropea
tal-Awdituri, il-kontijiet provviżorji tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ flim
kien ma' rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għal dik
is-sena finanzjarja. Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanz
jarja għal dik is-sena finanzjarja għandu jintbagħat ukoll lillParlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.
L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjoni
jiet għas-sussidju tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

7.
L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta' stabbiliment
tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

8.
Il-baġit tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun adottat millBord ta' Tmexxija. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali talbaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Fejn hu meħtieġ, għandu
jkun aġġustat skond il-każ.

9.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu, malajr kemm jista' jkun,
jgħarraf lill-awtorità baġitarja bl-intenzjoni tiegħu li jimplimenta
xi proġett li jista' jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti
għall-iffinanzjar tal-baġit tiegħu, b'mod partikolari kwalunkwe
proġett relatat mal-proprjetà immobbli bħall-kiri jew bejgħ ta'
bini. Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni skond il-każ.

10.
Fejn fergħa tal-awtorità baġitarja tkun avżat l-intenzjoni
tagħha li tagħti opinjoni, hija għandha tibgħat l-opinjoni tagħha
lill-Bord ta' Tmexxija f'perijodu ta' sitt ġimgħat mid-data tannotifika tal-proġett.

Artikolu 35
Implimentazzjoni tal-baġit

3.
Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti Ewropea talAwdituri dwar il-kontijiet provviżorji tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ,
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 129 tar-Regolament
Finanzjarju, id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi l-kontijiet
finali tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ taħt ir-responsabbilta' tiegħu u
jibgħathom lill-Bord ta' Tmexxija għall-opinjoni.

4.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jagħti opinjoni dwar il-konti
jiet finali tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

5.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-kontijiet finali lillParlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord ta' Tmex
xija sal-1 ta' Lulju wara kull sena finanzjarja.

6.

Il-kontijiet finali għandhom jiġu ppubblikati.

7.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti Ewropea talAwdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tiegħu sa mhux aktar
tard mit-30 ta' Settembru. Huwa għandu wkoll jindirizza din ittweġiba lill-Bord ta' Tmexxija.

1.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit talUffiċċju ta’ Appoġġ.

2.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat, ta' kull sena, lillawtorità baġitarja kull informazzjoni rilevanti għar-riżultat talproċess tal-valutazzjoni.

8.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament
Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni
meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwit
tanza għas-sena finanzjarja kkonċernata, kif stabbilit fl-Arti
kolu 146(3) tar-Regolament Finanzjarju.
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9.
Il-Parlament Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill
fuq maġġoranza kwalifikata, għandu jagħti, qabel il-15 ta'
Mejju tas-sena N + 2, kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv skont limplimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.
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Artikolu 39
Privileġġi u immunitajiet
Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni
Ewropea għandu japplika għall-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

Artikolu 37

KAPITOLU 7

Regolament finanzjarju

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu jiġi adottat mill-Bord ta' Tmexxija wara li tkun ġiet
ikkonsultata l-Kummissjoni. Dan m'għandux ivarja mir-Regola
ment tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta'
Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali
għall-korpi msemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament talKunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament
Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet
Ewropej (1) sakemm dan ma jkunx meħtieġ speċifikament
għat-tmexxija tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u bil-kunsens minn
qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 40

KAPITOLU 6
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PERSUNAL

Artikolu 38
Persunal
1.
Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet
Ewropej u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Ħaddiema Oħra talKomunitajiet Ewropej stabbiliti fir-Regolament (KEE, Euratom,
KEFA) Nru 259/68 (2) u r-regoli adottati b'mod konġunt millistituzzjonijiet tal-Unjoni bl-għan li jiġu applikati dawn ir-Rego
lamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta' Impjieg għandhom
japplikaw għall-persunal tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ, inkluż idDirettur Eżekuttiv.

2.
Il-Bord ta' Tmexxija, bi ftehim mal-Kummissjoni, għandu
jadotta l-miżuri ta' applikazzjoni meħtieġa, previsti fl-Arti
kolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

Status legali
1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun korp tal-Unjoni. Huwa
għandu jkollu personalità ġuridika.

2.
F'kull Stati Membru, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu l-iktar
kapaċità legali estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi taħt il-liġi
jiet tagħhom. Huwa jista', b'mod partikolari, jakkwista u jiddis
poni minn proprjetà mobbli u immobbli u jkun parti fi proċe
dimenti legali.

3.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun rappreżentat midDirettur Eżekuttiv tiegħu.

Artikolu 41
Arranġamenti lingwistiċi
1.
Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament Nru 1 tal15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw
fil-Komunità Ekonomika Ewropea (3) għandhom japplikaw
għall-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

2.
Mingħajr ħsara għad-deċiżjonijiet meħuda abbażi tal-Arti
kolu 342 tat-Trattat, ir-rapport ġenerali annwali dwar l-attivita
jiet tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u l-programm ta' ħidma annwali
msemmi fil-punti (c) u (f) tal-Artikolu 29(1), għandhom jiġu
prodotti fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni
Ewropea.

3.
Is-servizzi ta' traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament talUffiċċju ta’ Appoġġ għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tatTraduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea.
3.
Il-kompetenzi mogħtija lill-awtorità li tinnomina mirRegolamenti tal-Persunal, kif ukoll lill-awtorità intitolata li
tikkonkludi l-kuntratti mill-Kondizzjonijiet ta' Impjieg ta' Aġenti
Oħra, għandhom jiġu eżerċitati mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ firrigward tal-persunal tiegħu stess.

Artikolu 42
Aċċess għal dokumenti
1.
Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għaddokumenti miżmuma mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

4.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta dispożizzjonijiet
sabiex esperti nazzjonali mill-Istati Membri jkunu jistgħu jiġu
impjegati mal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.
(1) ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
(2) ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

2.
Il-Bord ta’ Tmexxija għandu, fi żmien sitt xhur mid-data
tal-ewwel laqgħa tiegħu, jadotta r-regoli dettaljati għall-appli
kazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
(3) ĠU 17, 6.10.1958, p. 385.
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3.
Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ skont lArtikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu ssuġġett ta' ilment lill-Ombudsman jew ta' azzjoni quddiem ilQorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, taħt il-kundizzjonijiet
previsti fl-Artikoli 228 u 263 tat-TFUE rispettivament.

4.
L-ipproċessar ta' data ta' natura personali mill-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jkunu suġġett għar-Regolament (KE)
Nru 45/2001.

Artikolu 43
Regoli ta' sigurtà dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni
klassifikata u informazzjoni sensittiva mhux klassifikata
1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu japplika l-prinċipji ta' sigurtà
li jinsabu fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA,
Euratom tad-29 ta' Novembru 2001 li temenda r-Regoli Interni
tal-Proċedura tagħha (1), inter alia, id-dispożizzjonijiet dwar liskambju, l-ipproċessar u l-ħażna tal-informazzjoni klassifikata.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu japplika wkoll il-prinċipji ta'
sigurtà dwar l-ipproċessar tal-informazzjoni sensittiva mhux
klassifikata kif adottati u implimentati mill-Kummissjoni.

29.5.2010

2.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha jkollha
ġurisdizzjoni biex tagħti sentenza skont kwalunkwe klawsola ta'
arbitraġġ li tinsab f'kuntratt konkluż mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

3.
F'każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu, skont il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet
tal-Istati Membri, jagħmel tajjeb għal kull dannu kkaġunat
minnu jew mill-persunal tiegħu waqt il-qadi ta' dmirijiethom.

4.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha jkollha
ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet dwar kumpens għal kwalunkwe
ħsara kif imsemmi fil-paragrafu 3.

5.
Ir-responsabbiltà personali tal-persunal tiegħu lejn lUffiċċju ta’ Appoġġ għandha tiġi rregolata bid-dispożizzjonijiet
stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal applikabbli għalihom.

Artikolu 46
Evalwazzjoni u reviżjoni

Artikolu 44
Ġlieda kontra l-frodi
1.
Sabiex jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet
oħra illegali, ir-Regolament (KE) Nru. 1073/1999 għandu
japplika mingħajr restrizzjonijiet.

2.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jaderixxi mal-Ftehim Interis
tituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 u għandu joħroġ, bla
dewmien, id-dispożizzjonijiet adatti applikabbli għall-impjegati
kollha tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

3.
Id-deċiżjonijet dwar il-finanzjament u l-ftehimiet u stru
menti implimentattivi li jirriżultaw minnhom għandhom jisti
pulaw espliċitament li l-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF jistgħu
iwettqu, jekk meħtieġ, kontrolli fuq il-post fost dawk li jirċievu
fondi mill-Uffiċċju ta’ Appoġġ u fost l-aġenti responsabbli li
jallokawhom.

1.
Sa mhux akar tard minn 19 ta' Ġunju 2014, l-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jikkummissjona evalwazzjoni esterna u indi
pendenti, tar-riżultati miskuba abbażi tat-termini ta' referenza
maħruġa mill-Bord ta' Tmexxija bi ftehim mal-Kummissjoni.
Din l-evalwazzjoni għandha tkopri l-impatt tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ fuq il-koperazzjoni prattika fil-qasam tal-asil u fuq isSEKA. L-evalwazzjoni għandha tagħti l-konsiderazzjoni dovuta
lill-progress magħmul, fil-mandat tagħha, inkluża l-valutazzjoni
ta' jekk humiex meħtieġa miżuri addizzjonali sabiex ikunu
żgurati solidarjetà effikaċi u kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet
mal-Istati Membri li jkunu suġġetti għal pressjoni partikolari.
Din għandha, b'mod partikolari, tindirizza l-ħtieġa possibbli li
jiġi modifikat il-mandat tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ, inklużi limplikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifika bħal din u
għandha teżamina ukoll lejn jekk l-istruttura ta' ġestjoni hijiex
adatta għat-twettiq tal-kompiti tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ. L-eval
wazzjoni għandha tieħu kont tal-fehmiet tal-partijiet interessati,
kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali.

2.
Il-Bord ta' Tmexxija, bi ftehim mal-Kummissjoni, għandu
jiddeċiedi meta għandhom isiru l-evalwazzjonijiet futuri, b'kont
meħud tar-riżultati tal-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 45
Dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà
1.
Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandha tkun regolata bil-liġi li tapplika għall-kuntratt ikkon
ċernat.
(1) ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.

Artikolu 47
Kontrolli amministrattivi
L-attivitajiet tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandhom ikunu suġġetti
għall-kontroll tal-Ombudsman, skont id-dispożizzjonijiet talArtikolu 228 tat-TFUE.
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Artikolu 48

Artikolu 51

Koperazzjoni mad-Danimarka

Forum Konsultattiv

L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jiffaċilita koperazzjoni operattiva
mad-Danimarka, inkluż l-iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar
prattika f'materji koperti mill-attivitajiet tiegħu.

1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jżomm djalogu miftuħ ma'
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjeta ċivili u korpi kompetenti
rilevanti li joperaw fil-qasam tal-politika tal-asil fil-livell lokali,
reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali u għandu
jistabbilixxi Forum Konsultattiv għal dan il-għan.

Artikolu 49

2.
Il-Forum Konsultattiv għandu jikkostitwixxi mekkaniżmu
ta' skambju ta' informazzjoni u tal-akkomunament ta' konox
xenza. Huwa għandu jiżgura djalogu mill-qrib bejn l-Uffiċċju ta’
Appoġġ u l-partijiet interessati rilevanti.

Koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' pajjiżi assoċjati
1.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun miftuħ għall-parteċi
pazzjoni tal-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera
bħala osservaturi. Għandhom isiru arranġamenti li jispeċifikaw
b'mod partikolari n-natura, l-limitu u l-manjiera li fihom dawk
il-pajjiżi għandhom jipparteċipaw fil-ħidma tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ. Dawn l-arranġamenti għandhom jinkludu dispożizzjo
nijiet relatati mal-parteċipazzjoni f' inizjattivi meħuda millUffiċċju ta’ Appoġġ, mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u lpersunal. Fir-rigward ta' materji ta’ persunal, dawk l-arranġa
menti għandhom, fi kwalunkwe każ, jikkonformaw mar-Rego
lamenti tal-Persunal.

2.
Fi kwistjonijiet konnessi mal-attivitajiet tiegħu u sal-limitu
meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tiegħu, l-Uffiċċju ta’ Appoġġ
għandu, bi ftehim mal-Kummissjoni u fil-limiti tal-mandat
tiegħu, jiffaċilita l-koperazzjoni operattiva bejn l-Istati Membri
u l-pajjiżi terzi ħlief dawk imsemmija fil-paragrafu 1 fil-qafas talpolitika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni fil-qasam, u jista'
wkoll jikkopera mal-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi kompetenti,
fuq aspetti tekniċi fl-oqsma irregolati minn dan ir-Regolament,
fil-qafas tal-arranġamenti ta' ħidma konklużi ma' dawk l-awto
ritajiet, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TFUE.

3.
Il-Forum Konsultattiv għandu jkun miftuħ għall-partijiet
interessati rilevanti kollha skont il-paragrafu 1. L-Uffiċċju ta’
Appoġġ għandu jindirizza lill-membri tal-Forum Konsultattiv
skont il-ħtiġijiet speċifiċi relatati mal-oqsma identifikati bħala
prijoritarjiet għall-ħidma tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.

L-UNHCR għandu jkun membru tal-Forum Konsultattiv ex
officio.

4.
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jsejjaħ lill-Forum Konsul
tattiv b'mod partikolari biex:

a) jagħmel suġġerimenti lill-Bord ta' Tmexxija dwar ilprogramm ta' ħidma annwali li għandu jkun adottat taħt
il-punt (f) tal-Artikolu 29(1);

b) jipprovdi feedback lill-Bord ta' Tmexxija u jissuġġerixxi
miżuri ta' segwitu dwar ir-rapport annwali msemmi filpunt (c) tal-Artikolu 29(1)kif ukoll ir-rapport annwali dwar
is-sitwazzjoni tal-asil fl-Unjoni msemmi fl-Artikolu 12(1); u

Artikolu 50
Koperazzjoni mal-UNHCR
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jikkopera mal-UNHCR fl-oqsma
rregolati minn dan ir-Regolament fil-qafas tal-arranġamenti ta'
ħidma konklużi miegħu. Min-naħa tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ, ilBord ta' Tmexxija għandu jiddeċiedi dwar l-arranġamenti talħidma inkluż l-implikazzjonijiet baġitarji tagħhom.

Addizzjonalment, il-Bord ta' Tmexxija jista' jiddeċiedi li lUffiċċju ta’ Appoġġ jista' jagħmel disponibbli riżorsi finanzjarji
biex ikopru l-ispejjeż tal-UNHCR għal attivitajiet li mhumiex
previsti fl-arranġamenti tal-ħidma. Dawn għandhom jiffurmaw
parti mir-relazzjonijiet ta' koperazzjoni speċjali stabbiliti bejn lUffiċċju ta’ Appoġġ u l-UNHCR, f'konformità ma' dan l-Artikolu
u mal-Artikolu 2(5), l-Artikolu 9(1), l-Artikolu 25(4) u l-Arti
kolu 32(2). F'konformità mal-Artikolu 75 tar-Regolament (KE,
Euratom) Nru 2343/2002, għandhom japplikaw id-dispożizzjo
nijiet rilevanti tar-Regolament Finanzjarju u r-regoli implimen
tattivi tiegħu.

c) jikkomunika l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet talkonferenzi, seminars u laqgħat rilevanti għall-ħidma talUffiċċju ta’ Appoġġ lid-Direttur Eżekuttiv u l-Bord ta' Tmex
xija.

5.
Il-Forum Konsultattiv għandu jiltaqa' mill-inqas darba fissena.

Artikolu 52
Koperazzjoni mal-Frontex, l-FRA, korpi oħra tal-Unjoni u
ma' organizzazzjonijiet internazzjonali
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jikkopera mal-korpi tal-Unjoni li
għandhom attivitajiet relatati mal-qasam ta' attività tiegħu u
b'mod partikolari mal-Frontex u mal-FRA, kif ukoll ma' orga
nizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fl-oqsma rregolati
minn dan ir-Regolament, fil-qafas ta' ftehimiet ta' ħidma konk
lużi ma' dawk il-korpi, f'konformità mat-TFUE u d-dispożizzjo
nijiet dwar il-kompetenza ta' dawk il-korpi.
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Il-koperazzjoni għandha toħloq sinerġiji bejn il-korpi kkonċer
nati u tevita kwalunkwe duplikazzjoni tal-isforz fil-ħidma
mwettqa skont il-mandat tagħhom.

29.5.2010

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u
l-bidu operattiv tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ sakemm dan ikollu lkapaċità operattiva biex jimplimenta l-baġit tiegħu stess.
Għal dan l-għan:

Artikolu 53
Ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u kondizzjonijiet taloperat
L-arranġamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li trid tingħata
lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ fl-Istat Membru ospitanti u l-faċilitajiet li
jridu jkunu disponibbli minn dak l-Istat Membru, kif ukoll
regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru li jospita l-Uffiċċju
ta’ Appoġġ għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord ta'
Tmexxija, għall-persunal tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ u għall-membri
tal-familja tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim dwar ilkwartieri ġenerali bejn l-Uffiċċju ta’ Appoġġ u l-Istat Membru
ospitanti, konkluż wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-Bord
ta' Tmexxija. L-Istat Membru ospitanti għandu jipprovdi l-aħjar
kundizzjonijiet possibbli għall-funzjonament tajjeb tal-Uffiċċju
ta’ Appoġġ, inkluża edukazzjoni multilingwistika b'orjentazzjoni
Ewropea u b’konnessjonijiet adegwati ta' trasport.

Artikolu 54
Bidu tal-attivitajiet tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ
L-Uffiċċju ta’ Appoġġ għandu jkun operattiv kompletament
sad-19 ta' Ġunju 2011.

— sa meta d-Direttur Eżekuttiv jibda l-kompiti tiegħu wara lħatra tiegħu mill-Bord ta' Tmexxija f'konformità mal-Arti
kolu 30, uffiċjal tal-Kummissjoni jista' jaġixxi bħala Direttur
temporanju u jeżerċita l-kompiti assenjati lid-Direttur
Eżekuttiv;
— Uffiċjali tal-Kummissjoni jistgħu jwettqu kompiti assenjati
lill-Uffiċċju ta’ Appoġġ taħt ir-responsabbiltà tad-Direttur
temporanju jew tad-Direttur Eżekuttiv.
Id-Direttur temporanju jista' jawtorizza l-pagamenti kollha
koperti mill-approprjazzjonijiet previsti fil-baġit tal-Uffiċċju ta’
Appoġġ wara approvazzjoni mill-Bord ta' Tmexxija u jista'
jikkonkludi kuntratti, inkluż kuntratti tal-persunal, wara l-adozzjoni tal-pjan ta' stabbiliment tal-Uffiċċju ta’ Appoġġ.
Artikolu 55
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara
dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont
it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, id-19 ta’ Mejju 2010.
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