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MT

ANNESS I
TEKNIKI U APPROĊĊI TAL-INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI
Imsemmija fl-Artikolu 3, il-punt 1

MT

(a)

L-approċċi tat-tagħlim awtomatiku, inkluż tagħlim sorveljat, mhux sorveljat u
rinforzat, bl-użu ta’ varjetà wiesgħa ta’ metodi, inkluż it-tagħlim profond;

(b)

Approċċi bbażati fuq il-loġika u l-għarfien, inkluż ir-rappreżentazzjoni tal-għarfien,
l-ipprogrammar induttiv (tal-loġika), il-bażijiet tal-għarfien, l-inferenza u l-magni
deduttivi, ir-raġunament (simboliku) u s-sistemi tal-esperti;

(c)

Approċċi statistiċi, stima Bayesjana, metodi ta’ tiftix u ottimizzazzjoni.
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ANNESS II
LISTA TA’ LEĠIŻLAZZJONI TA’ ARMONIZZAZZJONI TAL-UNJONI
Taqsima A – Lista ta’ leġiżlazzjoni ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni bbażata fuq il-Qafas
Leġiżlattiv Ġdid

MT

1.

Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006
dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24)
[kif imħassra mir-Regolament dwar il-Makkinarju];

2.

Id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009
dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (ĠU L 170, 30.6.2009, p. 1);

3.

Id-Direttiva 2013/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru
2013 dwar id-dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali u li
tħassar id-Direttiva 94/25/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 90);

4.

Id-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal liftijiet u
komponenti ta’ sikurezza għal-liftijiet (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 251);

5.

Id-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal tagħmir u
sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment splussivi (ĠU
L 96, 29.3.2014, p. 309);

6.

Id-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’
tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE (ĠU L 153, 22.5.2014, p. 62);

7.

Id-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014
dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta’
apparat ta’ pressjoni (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 164);

8.

Ir-Regolament (UE) 2016/424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu
2016 dwar l-installazzjonijiet tal-funikular u li jħassar id-Direttiva 2000/9/KE (ĠU
L 81, 31.3.2016, p. 1);

9.

Ir-Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu
2016 dwar tagħmir ta’ protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill
89/686/KEE (ĠU L 81, 31.3.2016, p. 51);

10.

Ir-Regolament (UE) 2016/426 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu
2016 dwar tagħmir li jaħraq karburanti gassużi u li jħassar id-Direttiva 2009/142/KE
(ĠU L 81, 31.3.2016, p. 99);

11.

Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April
2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE)
Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi talKunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1);

12.

Ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April
2017 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u dDeċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 176).
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Taqsima B. Lista ta’ leġiżlazzjoni oħra ta’ armonizzazzjoni tal-Unjoni

MT

1.

Ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta'
Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar
ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72);

2.

Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’
Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet
roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52);

3.

Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Frar
2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u
għall-forestrija (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 1);

4.

Id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014
dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (ĠU L 257,
28.8.2014, p. 146);

5.

Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju
2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 138,
26.5.2016, p. 44).

6.

Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju
2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers
tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali
vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li
jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, p. 1). 3. Ir-Regolament (UE)
2019/2144 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar
rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, kif
ukoll sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, firrigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u lutenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru
79/2009 u (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tarRegolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 631/2009, (UE) Nru 406/2010, (UE) Nru
672/2010, (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 1005/2010, (UE) Nru 1008/2010, (UE)
Nru 1009/2010, (UE) Nru 19/2011, (UE) Nru 109/2011, (UE) Nru 458/2011, (UE)
Nru 65/2012, (UE) Nru 130/2012, (UE) Nru 347/2012, (UE) Nru 351/2012, (UE)
Nru 1230/2012 u (UE) 2015/166 (ĠU L 325, 16.12.2019, p. 1);

7.

Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju
2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija
tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE)
Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u dDirettivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar
ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018,
p. 1), sa fejn jirrigwarda d-disinn, il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-inġenji talajru msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(1) tiegħu, f’dak li jikkonċerna linġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord u l-magni, l-iskrejjen, il-parts u t-tagħmir
tagħhom għall-kontroll mill-bogħod.
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ANNESS III
SISTEMI TAL-INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI B’RISKJU KBIR IMSEMMIJA FLARTIKOLU 6(2)
Is-sistemi tal-AI b’riskju kbir skont l-Artikolu 6(2) huma sistemi tal-AI elenkati f’xi wieħed
minn dawn l-oqsma li ġejjin:
1.

Identifikazzjoni bijometrika u kategorizzazzjoni ta’ persuni fiżiċi:
(a)

2.

Ġestjoni u tħaddim tal-infrastruttura kritika:
(a)

3.

4.

5.

6.

MT

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw għall-identifikazzjoni bijometrika remota
ta’ persuni fiżiċi “fil-ħin reali” u “f’ħin aktar tard”;
Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw bħala komponenti tas-sikurezza filġestjoni u t-tħaddim tat-traffiku fit-toroq u l-provvista tal-ilma, il-gass, it-tisħin
u l-elettriku.

Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali:
(a)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw biex jiddeterminaw l-aċċess jew lassenjazzjoni ta’ persuni fiżiċi lil istituzzjonijiet edukattivi u tat-taħriġ
vokazzjonali;

(b)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw biex issir valutazzjoni tal-istudenti
f’istituzzjonijiet edukattivi u tat-taħriġ vokazzjonali u biex issir valutazzjoni
tal-parteċipanti f’testijiet li s-soltu jkunu meħtieġa għal dħul fl-istituzzjonijiet
edukattivi.

Impjiegi, ġestjoni tal-ħaddiema u aċċess għal impjiegi indipendenti:
(a)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw għar-reklutaġġ jew għall-għażla ta’
persuni fiżiċi, b’mod partikolari għar-reklamar ta’ postijiet tax-xogħol battala,
għall-iskrinjar jew l-iffiltrar tal-applikazzjonijiet, għall-evalwazzjoni talkandidati waqt l-intervisti jew għat-testijiet;

(b)

L-Intelliġenza Artifiċjali maħsuba biex tintuża għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar
il-promozzjoni u t-terminazzjoni ta’ relazzjonijiet kuntrattwali relatati maxxogħol, għall-allokazzjoni tal-kompiti u għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni talprestazzjoni u l-imġiba ta’ persuni f’dawn ir-relazzjonijiet.

Aċċess u tgawdija ta’ servizzi privati essenzjali u ta’ servizzi u benefiċċji pubbliċi:
(a)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet pubbliċi jew f’isem lawtoritajiet pubbliċi biex jevalwaw l-eliġibbiltà ta’ persuni fiżiċi għal
benefiċċji u servizzi ta’ assistenza pubblika, u biex jagħtu, inaqqsu, jirrevokaw,
jew jitolbu lura dawn il-benefiċċji u s-servizzi;

(b)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw għal evalwazzjoni tal-affidabbiltà
kreditizja ta’ persuni fiżiċi jew biex jiġi stabbilit il-punteġġ tal-kreditu
tagħhom, għajr is-sistemi tal-AI imdaħħla fis-servizz minn fornituri fuq skala
żgħira għall-użu tagħhom stess;

(c)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw għad-dispaċċ, jew biex tiġi stabbilita
prijorità fid-dispaċċ ta’ servizzi tal-ewwel rispons ta’ emerġenza, inkluż minn
ħaddiema tat-tifi tan-nar u tal-għajnuna medika.

Infurzar tal-liġi:
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7.

8.

MT

(a)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex
isiru valutazzjonijiet tar-riskju individwali ta’ persuni fiżiċi ħalli jiġi vvalutat
ir-riskju ta’ persuna fiżika li twettaq reat, jew reat mill-ġdid, jew ir-riskju għal
vittmi potenzjali ta’ reati kriminali;

(b)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi
bħala poligrafi u għodod simili jew biex jiġi identifikat l-istat emozzjonali ta’
persuna fiżika;

(c)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi
għad-detezzjoni ta’ deep-fakes kif imsemmi fl-Artikolu 52(3);

(d)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi
għall-evalwazzjoni tal-affidabbiltà tal-evidenza waqt investigazzjoni jew
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali;

(e)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex
ibassru l-okkorrenza jew l-okkorrenza mill-ġdid ta’ reat kriminali effettiv jew
potenzjali abbażi tat-tfassil ta’ profili ta’ persuni fiżiċi kif imsemmi flArtikolu 3(4) tad-Direttiva (UE) 2016/680 jew għal valutazzjoni ta’ karattri u
karatteristiċi tal-personalità jew ta’ imġiba kriminali fil-passat ta’ persuni fiżiċi
jew gruppi;

(f)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għattfassil ta’ profili ta’ persuni fiżiċi kif imsemmi fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva
(UE) 2016/680 waqt sejbien, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati
kriminali;

(g)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw għall-analitika tal-kriminalità fir-rigward
ta’ persuni fiżiċi, li jippermettu lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jfittxu
settijiet tad-data kbar relatati u mhux relatati kumplessi li jkunu disponibbli
f’sorsi differenti tad-data jew b’formati tad-data differenti biex jidentifikaw
xejriet mhux magħrufa jew jiskopru relazzjonijiet moħbija fid-data.

Ġestjoni tal-migrazzjoni, l-ażil u l-kontroll tal-fruntieri:
(a)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi
bħala poligrafi u għodod simili jew biex jiġi identifikat l-istat emozzjonali ta’
persuna fiżika;

(b)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti
biex jivvalutaw riskju, inkluż riskju għas-sigurtà, riskju ta’ immigrazzjoni
irregolari, jew riskju għas-saħħa, maħluq minn persuna fiżika li jkun beħsiebha
tidħol jew li tkun daħlet fit-territorju ta’ Stat Membru;

(c)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti
għall-verifika
tal-awtentiċità
tad-dokumenti
tal-ivvjaġġar
u
taddokumentazzjoni ta’ sostenn ta’ persuni fiżiċi, u għad-detezzjoni ta’ dokumenti
mhux awtentiċi b’verifika tal-karatteristiċi tas-sigurtà tagħhom;

(d)

Sistemi tal-AI maħsuba biex jassistu lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti għalleżami ta’ applikazzjonijiet għall-ażil, viża u permessi ta’ residenza u l-ilmenti
assoċjati fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-persuni fiżiċi li japplikaw għal status.

Amministrazzjoni tal-ġustizzja u proċessi demokratiċi:
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Sistemi tal-AI maħsuba biex jassistu awtorità ġudizzjarja fir-riċerka u linterpretazzjoni ta’ fatti u l-liġi u fl-applikazzjoni tal-liġi għal sett konkret ta’
fatti.
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ANNESS IV
DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA msemmija fil-punt 11(1)
Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Artikolu 11(1) għandu jkun fiha mill-inqas linformazzjoni li ġejja, kif applikabbli għas-sistema rilevanti tal-AI:
1.

2.

MT

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema tal-AI li tinkludi:
(a)

l-għan maħsub tagħha, il-persuni li jiżviluppaw is-sistema, id-data u l-verżjoni
tas-sistema;

(b)

kif is-sistema tal-AI tinteraġixxi jew tista’ tintuża biex tinteraġixxi ma’
hardware jew software li mhux parti mis-sistema tal-AI nnifisha, meta
applikabbli;

(c)

il-verżjonijiet tas-software jew tal-firmware rilevanti u kwalunkwe rekwiżit
relatat mal-aġġornament tal-verżjoni;

(d)

id-deskrizzjoni tal-forom kollha li fihom is-sistema tal-AI titqiegħed fis-suq
jew titqiegħed fis-servizz;

(e)

id-deskrizzjoni tal-hardware li fuqu s-sistema tal-AI maħsuba li taħdem;

(f)

meta s-sistema tal-AI tkun komponent ta’ prodotti, ritratti jew illustrazzjonijiet
li juru karatteristiċi esterni, immarkar u t-tqassim intern ta’ dawk il-prodotti;

(g)

l-istruzzjonijiet tal-użu għall-utenti u, meta applikabbli, l-istruzzjonijiet talinstallazzjoni;

Deskrizzjoni dettaljata tal-elementi tas-sistema tal-AI u tal-proċess għall-iżvilupp
tagħha, inkluż:
(a)

il-metodi u l-passi mwettqa għall-iżvilupp tas-sistema tal-AI inkluż, meta
rilevanti, ir-rikors għal sistemi jew għodod imħarrġa minn qabel ipprovduti
minn partijiet terzi u kif dawn intużaw, ġew integrati jew modifikati millfornitur;

(b)

l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn tas-sistema, jiġifieri l-loġika ġenerali tassistema tal-AI u tal-algoritmi; l-għażliet ewlenin tad-disinn, inkluż ir-raġunijiet
u s-suppożizzjonijiet magħmula, anke fir-rigward ta’ persuni jew gruppi ta’
persuni li fuqhom is-sistema maħsuba li tintuża; l-għażliet ewlenin talklassifikazzjoni; dak li s-sistema tfasslet biex tottimizza u r-rilevanza talparametri differenti; id-deċiżjonijiet dwar kwalunkwe kompromess possibbli li
jkun sar rigward is-soluzzjonijiet tekniċi adottati għal konformità mar-rekwiżiti
stabbiliti fit-Titolu III, il-Kapitolu 2;

(c)

id-deskrizzjoni tal-arkitettura tas-sistema li tispjega kif il-komponenti tassoftware jibnu fuq jew jikkontribwixxu għal xulxin u jintegraw fl-ipproċessar
ġenerali; ir-riżorsi komputazzjonali użati għall-iżvilupp, it-taħriġ, l-ittestjar u lvalidazzjoni tas-sistema tal-AI;

(d)

meta rilevanti, ir-rekwiżiti tad-data mil-lat ta’ skedi tad-data li jiddeskrivu lmetodoloġiji u t-tekniki tat-taħriġ u s-settijiet tad-data tat-taħriġ użati, inkluż
informazzjoni dwar il-provenjenza ta’ dawk is-settijiet tad-data, il-kamp ta’
applikazzjoni u l-karatteristiċi ewlenin tagħhom; kif inkisbet u ntgħażlet iddata; proċeduri tat-tikkettar (eż. għal tagħlim sorveljat), metodoloġiji għattindif tad-data (eż. detezzjoni ta’ anomaliji);
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(e)

valutazzjoni tal-miżuri ta’ sorveljanza umana meħtieġa f’konformità malArtikolu 14, inkluż valutazzjoni tal-miżuri tekniċi meħtieġa biex tiġi ffaċilitata
l-interpretazzjoni tal-outputs tas-sistemi tal-AI mill-utenti, f’konformità malArtikolu 13(3)(d);

(f)

meta applikabbli, deskrizzjoni dettaljata tal-bidliet predeterminati fis-sistema
tal-AI u l-prestazzjoni tagħha, flimkien mal-informazzjoni rilevanti kollha
relatata mas-soluzzjonijiet tekniċi adottati biex tkun żgurata l-konformità
kontinwa tas-sistema tal-AI mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fit-Titolu III, ilKapitolu 2;

(g)

il-proċeduri ta’ validazzjoni u ttestjar użati, inkluż informazzjoni dwar ilvalidazzjoni u d-data tal-ittestjar użati u l-karatteristiċi ewlenin tagħhom; ilmetriċi użati biex jitkejlu l-eżattezza, ir-robustezza, iċ-ċibersigurtà u lkonformità ma’ rekwiżiti rilevanti oħra stabbiliti fit-Titolu III, il-Kapitolu 2, kif
ukoll impatti potenzjalment diskriminatorji; ir-reġistri tat-testijiet u r-rapporti
tat-testijiet kollha datati u ffirmati mill-persuni responsabbli, inkluż rigward ilbidliet predeterminati msemmija fil-punt (f).

3.

Informazzjoni dettaljata dwar il-monitoraġġ, il-funzjonament u l-kontroll tas-sistema
tal-AI, b’mod partikolari rigward: il-kapaċitajiet u l-limitazzjonijiet tagħha filprestazzjoni, inkluż il-gradi tal-eżattezza għal persuni jew gruppi ta’ persuni speċifiċi
li għalihom ikun maħsub li tintuża s-sistema, u l-livell ġenerali mistenni ta’ eżattezza
rigward l-iskop maħsub tagħha; l-eżiti mhux intenzjonati prevedibbli u s-sorsi tarriskji għas-saħħa u s-sikurezza, għad-drittijiet fundamentali u għad-diskriminazzjoni
fid-dawl tal-iskop maħsub tas-sistema tal-AI; il-miżuri ta’ sorveljanza umana
meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 14, inkluż il-miżuri tekniċi mdaħħla fis-seħħ
biex tiġi ffaċilitata l-interpretazzjoni tal-outputs tas-sistemi tal-AI mill-utenti;
speċifikazzjonijiet dwar id-data tal-input, kif xieraq;

4.

Deskrizzjoni dettaljata tas-sistema tal-ġestjoni tar-riskju f’konformità mal-Artikolu 9;

5.

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe bidla li ssir fis-sistema waqt iċ-ċiklu ta’ ħajjitha;

6.

Lista tal-istandards armonizzati applikati għalkollox jew parzjalment li r-referenzi
tagħhom ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; meta ma jkunux
ġew applikati standards armonizzati bħal dawn, deskrizzjoni dettaljata tassoluzzjonijiet adottati biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III, ilKapitolu 2, inkluż lista ta’ standards u speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra
applikati;

7.

Kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE;

8.

Deskrizzjoni dettaljata tas-sistema fis-seħħ biex tevalwa l-prestazzjoni tas-sistema
tal-AI fil-fażi ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’konformità mal-Artikolu 61, inkluż il-pjan
ta’ monitoraġġ ta’ wara t-tqegħid fis-suq imsemmi fl-Artikolu 61(3).
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ANNESS V
DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ TAL-UE
Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE msemmija fl-Artikolu 48 għandu jkun fiha linformazzjoni kollha li ġejja:

MT

1.

L-isem u t-tip tas-sistema tal-AI u kwalunkwe referenza mhux ambigwa addizzjonali
li tippermetti l-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tas-sistema tal-AI;

2.

L-isem u l-indirizz tal-fornitur jew, meta applikabbli, tar-rappreżentant awtorizzat
tiegħu;

3.

Stqarrija li d-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE qed tinħareġ bir-responsabbiltà
unika tal-fornitur;

4.

Stqarrija li s-sistema tal-AI inkwistjoni tikkonforma ma’ dan ir-Regolament u, jekk
applikabbli, ma’ kwalunkwe leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni li tipprevedi lħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE;

5.

Referenzi għal kwalunkwe standard armonizzat rilevanti użat jew kwalunkwe
speċifikazzjoni komuni oħra li fir-rigward tagħha tiġi ddikjarata l-konformità;

6.

Meta applikabbli, l-isem u n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat,
deskrizzjoni tal-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità li saret u identifikazzjoni
taċ-ċertifikat(i) maħruġa;

7.

Il-post u d-data tal-ħruġ tad-dikjarazzjoni, l-isem u l-funzjoni tal-persuni firmatarji, u
indikazzjoni għal, u f’isem min, dik il-persuna ffirmat, il-firma.
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ANNESS VI
PROĊEDURA TAL-VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ BBAŻATA FUQ
KONTOLL INTERN

MT

1.

Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq kontroll intern hi l-proċedura
tal-valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq il-punti 2 sa 4.

2.

Il-fornitur jivverifika li s-sistema stabbilita ta’ ġestjoni tal-kwalità hi konformi marrekwiżiti tal-Artikolu 17.

3.

Il-fornitur jeżamina l-informazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika biex jivvaluta lkonformità tas-sistema tal-AI mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti stabbiliti fit-Titolu
III, il-Kapitolu 2.

4.

Il-fornitur jivverifika wkoll li l-proċess tad-disinn u tal-iżvilupp tas-sistema tal-AI u
l-monitoraġġ tagħha wara t-tqegħid fis-suq kif imsemmi fl-Artikolu 61 huma
konsistenti mad-dokumentazzjoni teknika.
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ANNESS VII
KONFORMITÀ BBAŻATA FUQ VALUTAZZJONI TAS-SISTEMA TA’ ĠESTJONI
TAL-KWALITÀ U FUQ VALUTAZZJONI TAD-DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA
1.

Introduzzjoni
Il-konformità bbażata fuq valutazzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità u fuq
valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika hi l-proċedura tal-valutazzjoni talkonformità bbażata fuq il-punti 2 sa 5.

2.

Ħarsa ġenerali
Is-sistema approvata għall-ġestjoni tal-kwalità għad-disinn, l-iżvilupp u l-ittestjar tassistemi tal-AI skont l-Artikolu 17 għandha tiġi eżaminata f’konformità mal-punt 3 u
għandha tkun soġġetta għal sorveljanza kif speċifikat fil-punt 5. Id-dokumentazzjoni
teknika tas-sistema tal-AI għandha tiġi eżaminata skont il-punt 4.

3.

Sistema tal-ġestjoni tal-kwalità

3.1.

L-applikazzjoni tal-fornitur għandha tinkludi:

3.2.

(a)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur u, jekk l-applikazzjoni jippreżentaha rrappreżentant awtorizzat, l-isem u l-indirizz tiegħu wkoll;

(b)

il-lista tas-sistemi tal-AI koperti taħt l-istess sistema tal-ġestjoni tal-kwalità;

(c)

id-dokumentazzjoni teknika għal kull sistema tal-AI koperta taħt l-istess
sistema tal-ġestjoni tal-kwalità;

(d)

id-dokumentazzjoni li tikkonċerna s-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità li għandha
tkopri l-aspetti kollha elenkati taħt l-Artikolu 17;

(e)

deskrizzjoni tal-proċeduri fis-seħħ biex ikun żgurat li s-sistema tal-ġestjoni talkwalità tibqa’ adegwata u effettiva;

(f)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ġiet ippreżentata lill-ebda
korp notifikat ieħor.

Is-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità għandha tiġi vvalutata mill-korp notifikat, li
għandu jiddetermina jekk tissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 17.
Id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-fornitur jew lir-rappreżentant awtorizzat
tiegħu.
In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tas-sistema tal-ġestjoni
tal-kwalità u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.

3.3.

Is-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità kif approvata għandha tibqa’ tiġi implimentata u
mantnuta mill-fornitur biex tibqa’ adegwata u effiċjenti.

3.4.

Kwalunkwe bidla maħsuba fis-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità approvata jew fil-lista
tas-sistemi tal-AI koperti minn din tal-aħħar għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-korp
notifikat mill-fornitur.
Il-korp notifikat għandu jevalwa kwalunkwe bidliet proposti u jiddeċiedi jekk issistema modifikata tal-ġestjoni tal-kwalità tkunx se tibqa’ tissodisfa r-rekwiżiti
msemmija fil-punt 3.2 jew jekk tkunx meħtieġa valutazzjoni mill-ġdid.
Il-korp notifikat għandu jinnotifika lill-fornitur bid-deċiżjoni tiegħu. In-notifika
għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-eżami tal-bidliet u d-deċiżjoni motivata talvalutazzjoni.

MT
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4.

Kontroll tad-dokumentazzjoni teknika

4.1.

Minbarra l-applikazzjoni msemmija fil-punt 3, applikazzjoni ma’ korp notifikat talgħażla tagħhom għandha tiġi ppreżentata mill-fornitur għall-valutazzjoni taddokumentazzjoni teknika relatata mas-sistema tal-AI li l-fornitur ikun beħsiebu
jqiegħed fis-suq jew fis-servizz u li tkun koperta mis-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità
msemmija fil-punt 3.

4.2.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:
(a)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur;

(b)

dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ġiet ippreżentata lill-ebda
korp notifikat ieħor;

(c)

id-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Anness IV.

4.3.

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tiġi eżaminata mill-korp notifikat. Għal dan ilgħan, il-korp notifikat għandu jingħata aċċess sħiħ għas-settijiet tad-data tat-taħriġ u
tal-ittestjar użati mill-fornitur, inkluż permezz ta’ interfaċċi għall-ipprogrammar talapplikazzjonijiet (API) jew mezzi u għodod xierqa oħra li jippermettu aċċess remot.

4.4.

Meta jeżamina d-dokumentazzjoni teknika, il-korp notifikat jista’ jitlob li l-fornitur
jipprovdi aktar evidenza jew iwettaq aktar testijiet biex jippermetti valutazzjoni
xierqa tal-konformità tas-sistema tal-AI mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III, ilKapitolu 2. Kull meta l-korp notifikat ma jkunx sodisfatt bit-testijiet imwettqa millfornitur, il-korp notifikat għandu jwettaq direttament testijiet adegwati, kif xieraq.

4.5.

Meta meħtieġ, biex tiġi vvalutata l-konformità tas-sistema tal-AI b’riskju kbir marrekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III, il-Kapitolu 2 u fuq talba motivata, il-korp notifikat
għandu jingħata wkoll aċċess għall-kodiċi tas-sors tas-sistema tal-AI.

4.6.

Id-deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-fornitur jew lir-rappreżentant awtorizzat
tiegħu. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-valutazzjoni taddokumentazzjoni teknika u d-deċiżjoni motivata tal-valutazzjoni.
Meta s-sistema tal-AI tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III, il-Kapitolu
2, għandu jinħareġ ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE
mill-korp notifikat. Iċ-ċertifkat għandu jindika l-isem u l-indirizz tal-fornitur, ilkonklużjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet (jekk hemm) għall-validità tiegħu u ddata meħtieġa għall-identifikazzjoni tas-sistema tal-AI.
Iċ-ċertifikat u l-annessi tiegħu għandu jkun fihom l-informazzjoni rilevanti kollha
biex tkun tista’ tiġi evalwata l-konformità tas-sistema tal-AI, u biex ikun jista’ jsir
kontroll tas-sistema tal-AI waqt l-użu, meta applikabbli.
Meta s-sistema tal-AI ma tkunx konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III, ilKapitolu 2, il-korp notifikat għandu jirrifjuta li joħroġ ċertifikat tal-valutazzjoni taddokumentazzjoni teknika tal-UE u għandu jinforma lill-applikant dwar dan, u jagħti
raġunijiet dettaljati għar-rifjut tiegħu.
Meta s-sistema tal-AI ma tkunx tissodisfa r-rekwiżit relatat mad-data użata għattaħriġ tagħha, qabel ma titressaq l-applikazzjoni għal valutazzjoni ġdida talkonformità jeħtieġ isir taħriġ mill-ġdid tas-sistema tal-AI. F’dan il-każ, id-deċiżjoni
motivata tal-valutazzjoni tal-korp notifikat li jirrifjuta l-ħruġ taċ-ċertifikat talvalutazzjoni
tad-dokumentazzjoni
teknika
tal-UE
għandha
tinkludi
kunsiderazzjonijiet speċifiċi dwar id-data tal-kwalità użata biex titħarreġ is-sistema
tal-AI, b’mod partikolari dwar ir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ konformità.
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4.7.

Kwalunkwe bidla fis-sistema tal-AI li tista’ taffettwa l-konformità tas-sistema tal-AI
mar-rekwiżiti jew l-iskop maħsub tagħha għandha tiġi approvata mill-korp notifikat
tal-ħruġ taċ-ċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE. Ilfornitur għandu jinforma lil dan il-korp notifikat bl-intenzjoni tiegħu li jintroduċi xi
waħda mill-bidliet imsemmija hawn fuq jew jekk isir jaf b’xi mod ieħor blokkorrenza ta’ dawn il-bidliet. Il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet ippjanati u
jiddeċiedi jekk il-bidliet ippjanati jeħtiġux valutazzjoni ġdida tal-konformità
f’konformità mal-Artikolu 4 jew jekk jistgħux jiġu indirizzati b’suppliment maċċertifikat tal-valutazzjoni tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE. Fil-każ tal-aħħar, ilkorp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet, jinnotifika lill-fornitur bid-deċiżjoni tiegħu
u, meta l-bidliet jiġu approvati, jipprovdilu suppliment maċ-ċertifikat tal-valutazzjoni
tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE.

5.

Sorveljanza tas-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità approvata.

5.1.

Is-sorveljanza mwettqa mill-korp notifikat imsemmi fil-punt 3 issir biex jiġi żgurat li
l-fornitur debitament jissodisfa t-termini u l-kundizzjonijiet tas-sistema tal-ġestjoni
tal-kwalità approvata.

5.2.

Għall-finijiet tal-valutazzjoni, il-fornitur għandu jippermetti lill-korp notifikat
jaċċessa l-istabbiliment fejn ikunu qed isiru d-disinn, l-iżvilupp u l-ittestjar tassistemi tal-AI. Il-fornitur għandu jibqa’ jikkondividi l-informazzjoni kollha meħtieġa
mal-korp notifikat.

5.3.

Il-korp notifikat għandu jwettaq verifiki perjodiċi biex jiżgura li l-fornitur iżomm u
japplika s-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità u għandu jipprovdi rapport ta’ awditu lillfornitur. Fil-kuntest ta’ dawk l-awditi, il-korp notifikat jista’ jwettaq testijiet
addizzjonali tas-sistemi tal-AI li għalihom ikun inħareġ ċertifikat tal-valutazzjoni
tad-dokumentazzjoni teknika tal-UE.
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ANNESS VIII
INFORMAZZJONI LI TRID TITRESSAQ MAR-REĠISTRAZZJONI TAS-SISTEMI
TAL-INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI B’RISKJU KBIR F’KONFORMITÀ MALARTIKOLU 51
L-informazzjoni li ġejja għandha tingħata u mbagħad tinżamm aġġornata fir-rigward tassistemi tal-AI b’riskju kbir li jridu jiġu rreġistrati f’konformità mal-Artikolu 51.

MT

1.

L-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tal-fornitur;

2.

Meta l-informazzjoni titressaq minn persuna oħra f’isem il-fornitur, l-isem, l-indirizz
u d-dettalji ta’ kuntatt ta’ dik il-persuna;

3.

L-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat, meta
applikabbli;

4.

L-isem kummerċjali tas-sistema tal-AI u kwalunkwe referenza mhux ambigwa
addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tas-sistema tal-AI;

5.

Deskrizzjoni tal-iskop maħsub tas-sistema tal-AI;

6.

L-istatus tas-sistema tal-AI (fis-suq, jew fis-servizz; m’għadhiex titqiegħed fissuq/fis-servizz, imsejħa lura);

7.

It-tip, in-numru u l-iskadenza taċ-ċertifikat maħruġ mill-korp notifikat, u l-isem jew
in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ dak il-korp notifikat, meta applikabbli;

8.

Kopja skenjata taċ-ċertifikat imsemmi fil-punt 7, meta applikabbli;

9.

L-Istati Membri li fejn is-sistema tal-AI titqiegħed jew tkun tqiegħdet fis-suq, fisservizz jew issir disponibbli fl-Unjoni;

10.

Kopja tad-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE msemmija fl-Artikolu 48;

11.

Struzzjonijiet elettroniċi għall-użu; din l-informazzjoni ma għandhiex tingħata għassistemi tal-AI b’riskju kbir li jintużaw fl-oqsma tal-infurzar tal-liġi u tal-ġestjoni talmigrazzjoni, l-ażil u l-kontroll tal-fruntieri msemmija fil-punti 1, 6 u 7 tal-Anness III.

12.

URL għal informazzjoni addizzjonali (fakultattiv).
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ANNESS IX
LEĠIŻLAZZJONI TAL-UNJONI DWAR SISTEMI TAL-IT FUQ SKALA KBIRA FLOQSMA TAL-LIBERTÀ, IS-SIGURTÀ U L-ĠUSTIZZJA
1.

2.

Is-Sistema tal-Informazzjoni ta’ Schengen
(a)

Ir-Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’
Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen għarritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali (ĠU L 312, 7.12.2018,
p. 1).

(b)

Ir-Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’
Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’
Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li
jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, u li jemenda u
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 (ĠU L 312, 7.12.2018, p. 14).

(c)

Ir-Regolament (UE) 2018/1862 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’
Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’
Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u lkooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda u jħassar id-Deċiżjoni
tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 talParlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE
(ĠU L 312, 7.12.2018, p. 56).

Is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża
(a)

3.

Il-Eurodac
(a)

4.

Proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
l-istabbiliment tal-“Eurodac” għat-tqabbil ta’ data bijometrika għallapplikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) XXX/XXX [ir-Regolament dwar
il-Ġestjoni tal-Ażil u tal-Migrazzjoni] u tar-Regolament (UE) XXX/XXX [irRegolament dwar ir-Risistemazzjoni], għall-identifikazzjoni ta’ ċittadin ta’
pajjiż terz jew persuna apolida b’soġġorn illegali u dwar talbiet għat-tqabbil
ma’ data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u
mill-Europol għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolamenti (UE)
2018/1240 u (UE) 2019/818 – COM(2020) 614 final.

Is-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ
(a)

MT

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda rRegolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, irRegolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament
XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li
jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI – COM(2018) 302 final.
Għandu jiġi aġġornat ladarba r-Regolament jiġi adottat (April/Mejju 2021)
mill-koleġiżlaturi.

Ir-Regolament (UE) 2017/2226 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’
Novembru 2017 li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi
rreġistrata data dwar id-dħul u l-ħruġ u data dwar iċ-ċaħda tad-dħul ta’
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u li
jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta’
infurzar tal-liġi, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’
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Schengen u r-Regolamenti (KE) Nru 767/2008 u (UE) Nru 1077/2011 (ĠU L
327, 9.12.2017, p. 20).
5.

6.

Is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar
(a)

Ir-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’
Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’
Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE)
Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE)
2017/2226 (ĠU L 236, 19.9.2018, p. 1).

(b)

Ir-Regolament (UE) 2018/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’
Settembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/794 bl-għan li tiġi
stabbilita Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għallIvvjaġġar (ETIAS) (ĠU L 236, 19.9.2018, p. 72).

Is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali għal ċittadini ta’ pajjiżi
terzi u persuni mingħajr stat
(a)

7.

MT

Ir-Regolament (KE) 2019/816 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’
April 2019 li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati
Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi u persuni apolidi (ECRIS-TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea
ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali u li jemenda r-Regolament (UE)
2018/1726 (ĠU L 135, 22.5.2019, p. 1)

Interoperabbiltà
(a)

Ir-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’
Mejju 2019 dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi
ta’ informazzjoni tal-UE fil-qasam ta’ fruntieri u viża (ĠU L 135, 22.5.2019,
p. 27).

(b)

Ir-Regolament (UE) 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’
Mejju 2019 dwar l-istabbiliment ta’ qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi
ta’ informazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja,
l-ażil u l-migrazzjoni (ĠU L 135, 22.5.2019, p. 85).
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