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DIRETTIVA (UE) 2016/… 

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' …

dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

għall-finijiet ta’ riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, 

skemi ta' skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing

(riformulazzjoni)

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-punti 

(a) u (b) tal-Artikolu 79(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja3,

1 ĠU C 341, 21.11.2013, p. 50.
2 ĠU C 114, 15.4. 2014, p. 42.
3 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata f'Il-

Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2016 .
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Billi:

(1) Jeħtieġ li jsiru għadd ta’ emendi lid-Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE1 u d-Direttiva tal-

Kunsill 2005/71/KE2. Dawk id-Direttivi, għal raġunijiet ta’ ċarezza għandhom jiġu 

riformulati.

(2) Din id-Direttiva għandha tirrispondi għall-ħtieġa identifikata fir-rapporti ta’ 

implimentazzjoni dwar id-Direttivi 2004/114/KE u 2005/71/KE sabiex tirrimedja n-

nuqqasijiet identifikati, sabiex tiżgura aktar trasparenza u ċertezza legali u sabiex toffri 

qafas legali koerenti għal kategoriji differenti ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jiġu fl-Unjoni. 

Għandha għalhekk tissimplifika u tirrazzjonalizza d-dispożizzjonijiet eżistenti għal dawk 

il-kategoriji fi strument uniku. Minkejja d-differenzi bejn il-kategoriji koperti minn din id-

Direttiva, huma jikkondividu wkoll numru ta’ karatteristiċi biex b'hekk huwa possibbli li 

jiġu indirizzati permezz ta’ qafas legali komuni fil-livell tal-Unjoni.

(3) Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għall-għan previst mill-Programm ta’ Stokkolma, 

li jqarreb il-leġislazzjonijiet nazzjonali dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ 

ċittadini ta’ pajjiżi terzi. L-immigrazzjoni minn barra l-Unjoni hija sors wieħed ta’ nies 

b’ħiliet għoljin, u huma dejjem aktar mfittxija, b’mod partikolari, studenti u riċerkaturi. 

Huma għandhom rwol importanti fil-formazzjoni tar-riżorsa prinċipali tal-Unjoni – il-

kapital uman – għax jiżguraw tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u għalhekk 

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020.

1 Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta’ 
ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ studju, skambju ta’ studenti, taħriġ 
bla ħlas jew servizz volontarju (ĠU L 375, 23.12.2004, p. 12).

2 Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta’ Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-
ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika (ĠU L 289, 
3.11.2005, p. 15).
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(4) Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni dwar id-Direttivi 2004/114/KE u 2005/71/KE identifikaw 

ċerti nuqqasijiet, primarjament fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ ammissjoni, drittijiet, 

salvagwardji proċedurali, l-aċċess tal-istudenti għas-suq tax-xogħol waqt l-istudji tagħhom 

u dispożizzjonijiet ta’ mobilità intra-UE. Tqies ukoll bħala neċessarju titjib speċifiku fir-

rigward tal-kategoriji fakultattivi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Konsultazzjonijiet 

sussegwenti usa’ ġibdu wkoll l-attenzjoni fuq il-ħtieġa li jkun hemm possibbiltajiet aħjar 

fit-tfittxija tal-impjiegi għar-riċerkaturi u l-istudenti kif ukoll protezzjoni aħjar għall-au 

pairs li mhumiex koperti mid-Direttivi 2004/114/KE u 2005/71/KE.

(5) Għall-istabbiliment gradwali ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi miżuri li għandhom jiġu adottati fl-

oqsma tal-asil, l-immigrazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

(6) Din id-Direttiva għandha wkoll timmira biex tinkoraġġixxi l-kuntatti bejn il-persuni kif 

ukoll il-mobilità, bħala elementi importanti tal-politika esterna tal-Unjoni, b’mod speċjali 

fejn jidħlu l-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat jew is-sħab strateġiċi tal-Unjoni. 

Għandha tippermetti kontribut aħjar fl-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità u s-

Sħubijiet għall-Mobilità tiegħu, li joffru qafas konkreti għad-djalogu u l-kooperazzjoni 

bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, inklużi l-faċilitazzjoni u l-organizzazzjoni tal-

migrazzjoni legali.

(7) Il-migrazzjoni għall-finijiet stipulati f’din id-Direttiva għandha tippromwovi l-ġenerazzjoni 

u l-akkwist tal-għarfien u l-ħiliet. Hija tikkostitwixxi forma ta’ arrikkiment reċiproku għall-

migranti kkonċernati, għall-pajjiż ta’ oriġini tagħhom u għall-Istat Membru kkonċernat, 

filwaqt li ssaħħaħ ir-rabtiet kulturali u tarrikkixxi d-diversità kulturali.
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(8) Din id-Direttiva għandha tippromwovi lill-Unjoni bħala lok attraenti għar-riċerka u l-

innovazzjoni kif ukoll tressaqha ’l quddiem fil-kompetizzjoni globali għat-talent u b’hekk 

tiżgura żieda fil-kompetittività ġenerali u fir-rati tat-tkabbir tal-Unjoni filwaqt li toħloq l-

impjiegi li jagħtu l-akbar kontribut lit-tkabbir tal-PDG. Li l-Unjoni tinfetaħ għal ċittadini 

ta’ pajjiżi terz li jistgħu jiġu ammessi għal finijiet ta’ riċerka hija wkoll parti mill-

Inizjattiva Ewlenija tal-Unjoni għall-Innovazzjoni. Il-ħolqien ta’ suq tax-xogħol miftuħ 

għal riċerkaturi tal-Unjoni u għal riċerkaturi minn pajjiżi terzi kien ukoll iddikjarat bħala l-

għan ewlieni taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, żona magħquda, fejn ir-riċerkaturi, l-għarfien 

xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw b’mod ħieles.

(9) Huwa xieraq li tiġi ffaċilitata l-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw għall-

fini li jwettqu attività ta' riċerka permezz ta’ proċedura ta’ ammissjoni li ma tiddependix 

fuq ir-relazzjoni legali mal-organizzazzjoni tar-riċerka ospitanti, u billi ma jkunx meħtieġ 

iktar permess tax-xogħol apparti awtorizzazzjoni. Din il-proċedura għandha tkun bbażata 

fuq il-kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni 

fl-Istati Membri. Għandha tagħti lil tal-ewwel rwol ċentrali fil-proċedura ta’ ammissjoni 

bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat u jitħaffef d-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw għall-fini 

li jwettqu attività ta' riċerka fl-Unjoni filwaqt li jiġu ppreservati l-prerogattivi tal-Istati 

Membri fir-rigward tal-politika tal-immigrazzjoni. L-organizzazzjonijiet ta’ riċerka, li l-

Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li japprovaw minn qabel, għandhom ikunu 

jistgħu jiffirmaw jew ftehim ta’ akkoljenza inkella kuntratt ma’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

għall-fini li jwettqu attività ta’ riċerka. L-Istati Membri għandhom joħorġu awtorizzazzjoni 

abbażi tal-ftehim ta’ akkoljenza jew il-kuntratt jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet għad-dħul u 

r-residenza.
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(10) Ladarba l-isforz biex tintlaħaq il-mira ta’ investiment ta’ 3 % tal-PDG fir-riċerka, fil-biċċa 

l-kbira, jikkonċerna s-settur privat, dan is-settur għandu jiġi mħeġġeġ, fejn xieraq, biex 

jirrekluta aktar riċerkaturi fis-snin li ġejjin.

(11) Sabiex l-Unjoni issir aktar attraenti għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jixtiequ jwettqu attività 

ta' riċerka fl-Unjoni, il-membri tal-familji tagħhom, kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 

2003/86/KE1, għandhom jitħallew jakkumpanjawhom u jibbenefikaw minn 

dispożizzjonijiet ta’ mobilità intra-UE. Dawk il-membri tal-familja għandu jkollhom 

aċċess għas-suq tax-xogħol fl-ewwel Stat Membru u, fil-każ tal-mobilità fit-tul, fit-tieni 

Stat Membru, ħlief f’ċirkostanzi ta’ eċċezzjoni bħal livelli partikolarment għolja ta’ qgħad 

fejn l-Istati Membri għandhom iżommu l-possibbiltà li japplikaw test li juri li l-post ma 

jistax jimtela mis-suq domestiku tax-xogħol għal perijodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar. Bl-

eċċezzjoni tad-derogi previsti f’din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 

kollha tad-Direttiva 2003/86/KE, inklużi r-raġunijiet għaċ-ċaħda jew irtirar jew rifjut ta’ 

tiġdid. Konsegwentement, il-permessi ta’ residenza tal-membri tal-familja jistgħu jiġu 

rtirati jew it-tiġdid tagħhom jista’ jiġi rrifjutat jekk tiġi fi tmiemha l-awtorizzazzjoni tar-

riċerkatur li lilu jkunu qegħdin jakkumpanjaw u dawn ma jgawdu minn ebda dritt 

awtonomu ta’ residenza.

(12) Fejn ikun opportun, l-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa biex iqisu kandidati 

b'dottorat bħala riċerkaturi għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

(13) L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma għandhiex tinkoraġġixxi eżodu ta’ mħuħ minn 

pajjiżi emerġenti jew li qegħdin jiżviluppaw. Għandhom jittieħdu miżuri li jappoġġaw l-

integrazzjoni mill-ġdid ta’ riċerkaturi fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom bi sħubija mal-pajjiżi 

ta’ oriġini bil-ħsieb li tiġi stabbilita politika ta’ migrazzjoni komprensiva.

1 Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja (ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12).
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(14) Sabiex tiġi promossa l-Ewropa kollha kemm hi bħala ċentru dinji ta’ eċċellenza għall-

istudji u t-taħriġ, il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta’ dawk li jixtiequ jidħlu fl-

Unjoni għal dawn l-għanijiet għandhom jitjiebu u jiġu simplifikati. Dan huwa konformi 

mal-objettivi tal-aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta’ edukazzjoni għolja fl-Ewropa, 

b’mod partikolari fil-kuntest tal-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja Ewropea. 

L-approssimazzjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali rilevanti tal-Istati Membri hija parti minn 

dan l-isforz. F’dan il-kuntest u f’konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-

modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja1, it-terminu "edukazzjoni għolja" jinkludi l-

istituzzjonijiet terzjarji kollha li jistgħu jinkludu, fost oħrajn, l-universitajiet, l-

universitajiet tax-xjenza applikata, l-istituti tat-teknoloġija, il-grandes écoles, l-iskejjel tan-

negozju, l-iskejjel tal-inġinerija, l-IUT, il-kulleġġi tal-edukazzjoni għolja, l-iskejjel 

professjonali, il-politekniċi u l-akkademji.

(15) L-estensjoni u l-approfondiment tal-proċess ta’ Bologna varat permezz tad-Dikjarazzjoni 

Konġunta ta’ Bologna tal-Ministri Ewropej għall-Edukazzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1999 

wasslu għal sistemi aktar komparabbli, kompatibbli u koerenti ta’ edukazzjoni għolja fil-

pajjiżi parteċipanti iżda lil hinn minnhom ukoll. Dan għaliex l-Istati Membri appoġġaw il-

mobilità tal-istudenti u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja integrawha fil-kurrikuli 

tagħhom. Dan jeħtieġ li jkun rifless permezz ta’ titjib fid-dispożizzjonijiet dwar il-mobilità 

intra-UE għall-istudenti. Wieħed mill-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta’ Bologna huwa li l-

edukazzjoni għolja Ewropea tkun attraenti u kompetittiva. Il-proċess ta’ Bologna wassal 

għat-twaqqif taż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja. L-istruttura fi tliet ċikli tagħha bi 

programmi u lawrji li jistgħu jiġu segwiti faċilment kif ukoll l-introduzzjoni ta’ oqfsa ta’ 

kwalifiki għamluha aktar attraenti għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi biex jistudjaw fl-Ewropa.

1 ĠU C 372, 20.12.2011, p. 36.



14958/2/15 REV 2 JA/chc 7
DGD 1 MT

(16) It-tul u kundizzjonijiet oħra tal-korsijiet preparatorji għall-istudenti koperti minn din id-

Direttiva għandhom jiġu determinati mill-Istati Membri skont il-liġijiet nazzjonali 

tagħhom.

(17) L-evidenza li ċittadin ta’ pajjiż terz huwa aċċettat minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja 

tista' tinkludi, fost affarijiet oħrajn ittra jew ċertifikat li jikkonferma r-reġistrazzjoni.

(18) Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw biex ikunu ammessi bħala trainees għandhom 

jipprovdu evidenza li kisbu lawrja ta’ edukazzjoni għolja fis-sentejn li jippreċedu d-data ta’ 

applikazzjoni tagħhom jew minn meta jibdew jsegwu kors ta’ studju f’pajjiż terz li jwassal 

għal lawrja ta’ edukazzjoni għolja. Huma għandhom ukoll jippreżentaw ftehim ta’ taħriġ li 

jinkludi deskrizzjoni tal-programm ta’ taħriġ, l-għan edukattiv jew il-komponenti ta’ 

tagħlim tiegħu, it-tul tiegħu u l-kundizzjonijiet li taħthom issir is-superviżjoni tat-trainee, li 

jagħti prova li huma ser jibbenefikaw minn taħriġ ġenwin u mhux ser jiġu utilizzati bħala 

ħaddiema normali. Minbarra dan, l-entitajiet ospitanti jistgħu jkunu meħtieġa li 

jissostanzjaw li t-traineeship ma jissostitwixxix impjieg. Jekk diġà jeżistu kundizzjonijiet 

speċifiċi fil-liġi nazzjonali, fil-ftehimiet kollettivi jew f’prattiki għat-trainees, għandu jkun 

possibbli għall-Istati Membri li jesiġu li ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw biex ikunu 

ammessi bħala trainees jissodisfaw dawk il-kundizzjonijiet speċifiċi.

(19) L-impjegati trainees li jiġu biex jaħdmu fl-Unjoni fil-kuntest ta’ trasferiment intra-

azjendali mhumiex koperti minn din id-Direttiva, billi jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni 

tad-Direttiva 2014/66/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.

1 Direttiva 2014/66/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-
kondizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiż terz fil-qafas ta' trasferiment 
intra-azjendali (ĠU L 157, 27.5.2014, p. 1).
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(20) Din id-Direttiva għandha tappoġġa l-għanijiet tas-Servizz Volontarju Ewropew li 

jiżviluppa s-solidarjetà, il-fehim reċiproku u t-tolleranza fost iż-żgħażagħ u s-soċjetajiet li 

jgħixu fihom, filwaqt li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-promozzjoni 

taċ-ċittadinanza attiva taż-żgħażagħ. Sabiex ikun żgurat l-aċċess għas-Servizz Volontarju 

Ewropew b’mod konsistenti mal-Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom japplikaw id-

dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed japplikaw 

għall-fini tas-Servizz Volontarju Ewropew.

(21) L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-

Direttiva għall-iskulari, il-voluntiera ħlief dawk taħt is-Servizz Volontarju Ewropew u l-au 

pairs, sabiex jiġu ffaċilitati d-dħul u r-residenza tagħhom u jiġu żgurati d-drittijiet 

tagħhom.

(22) Jekk l-Istati Membri jiddeċiedu li japplikaw din id-Direttiva għall-iskulari, dawn huma 

mħeġġa jiżguraw li l-proċedura nazzjonali ta’ ammissjoni għall-għalliema li jakkumpanjaw 

esklużivament skulari fil-qafas ta’ skema ta’ skambju ta' skulari jew proġett edukattiv tkun 

koerenti mal-proċedura għall-iskulari prevista f’din id-Direttiva.

(23) L-au pairing jikkontribwixxi għat-trawwim tal-kuntatti bejn in-nies billi ċ-ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi jingħataw opportunità li jtejbu l-ħiliet lingwistiċi tagħhom u jiżviluppaw l-

għarfien tagħhom dwar l-Istati Membri u r-rabtiet kulturali magħhom. Fl-istess ħin, l-au 

pairs minn pajjiżi terzi jistgħu jkunu esposti għal riskji ta’ abbuż. Biex jiżguraw it-

trattament ġust tagħhom u jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, għandu jkun possibbli 

għall-Istati Membri li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fir-rigward tad-dħul 

u r-residenza tal-au pairs.
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(24) Jekk ċittadini ta’ pajjiżi terzi jistgħu juru li huma qed jirċievu riżorsi matul il-perijodu tal-

permanenza tagħhom fl-Istat Membru kkonċernat minn għotja, 'fellowship' jew borża ta’ 

studju, kuntratt tax-xogħol validu, offerta vinkolanti ta’ xogħol jew impenn finanzjarju 

minn organizzazzjoni ta’ skambju ta’ skulari, entità li tospita trainees, organizzazzjoni ta’ 

skema ta’ servizz volontarju, familja ospitanti jew organizzazzjoni li sservi ta’ medjatur 

għall-au pairs, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ta' tali riżorsi fil-valutazzjoni tad-

disponibbiltà ta’ riżorsi suffiċjenti. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu 

ammont indikattiv ta’ referenza li huma jikkunsidraw bħala li jikkostitwixxi "riżorsi 

suffiċjenti" li jista’ jvarja għal kull waħda mill-kategoriji rispettivi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 

terzi.

(25) L-Istati Membri huma mħeġġa li jippermettu lill-applikanti jippreżentaw dokumenti u 

informazzjoni f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni, għajr il-lingwa jew lingwi uffiċjali tagħhom, 

determinata mill-Istat Membru konċernat.

(26) L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu għal proċedura ta’ 

approvazzjoni għall-organizzazzjonijiet ta’ riċerka pubbliċi jew privati, jew għalihom it-

tnejn, li jixtiequ jospitaw riċerkaturi li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew għall-

istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jixtiequ jospitaw studenti li jkunu ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi. Din l-approvazzjoni għandha tikkonforma mal-proċeduri stabbiliti fil-liġi 

nazzjonali jew il-prattika amministrattiva tal-Istat Membru konċernat. Jinħtieġ li l-

applikazzjonijiet għal organizzazzjonijiet ta’ riċerka u istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni 

għolja approvati jiġu ffaċilitati u li jitħaffu d-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jiġu fl-

Unjoni għall-fini ta' riċerka jew studji.
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(27) L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu għal proċedura ta’ 

approvazzjoni għall-entitajiet ospitanti rispettivi li jkunu jixtiequ jospitaw skulari, trainees 

jew voluntiera li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Jinħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-

possibbiltà li japplikaw din il-proċedura għal xi kategoriji tal-entitajiet ospitanti jew 

għalihom kollha. Din l-approvazzjoni għandha tikkonforma mal-proċeduri stabbiliti fil-liġi 

nazzjonali jew il-prattika amministrattiva tal-Istat Membru konċernat. Applikazzjonijiet 

għal entitajiet ospitanti approvati għandhom iħaffu d-dħul ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

jiġu fl-Unjoni għall-fini ta' taħriġ, servizz volontarju, jew skemi ta’ skambju ta’ skulari jew 

proġetti edukattivi jew au pairing.

(28) Jekk l-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri ta' approvazzjoni għal entitajiet ospitanti, 

jinħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu li jew jippermettu l-ammissjoni biss permezz ta’ 

entitajiet ospitanti jew jistabbilixxu proċedura ta’ approvazzjoni, filwaqt li jippermettu 

wkoll l-ammissjoni permezz ta’ entitajiet ospitanti mhux approvati.

(29) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li joħorġu 

awtorizzazzjonijiet għall-fini ta’ studji, riċerka jew taħriġ għajr dawk irregolati mid-

Direttiva, liċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha.

(30) Ladarba l-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi kollha għall-ammissjoni jkunu sodisfatti, l-

Istati Membri għandhom joħorġu awtorizzazzjoni fi ħdan il-limiti taż-żmien speċifikati. 

Jekk Stat Membru joħroġ permess ta’ residenza fit-territorju tiegħu biss u jiġu sodisfatti l-

kundizzjonijiet kollha ta’ din id-Direttiva relatati mal-ammissjoni, l-Istat Membru għandu 

jagħti liċ-ċittadin tal-pajjiż terz ikkonċernat il-viża meħtieġa u għandu jiżgura li l-

awtoritajiet kompetenti jikkooperaw b’mod effettiv għal dak il-fini. F’każ li l-Istat Membru 

ma joħroġx viżi, huwa għandu jagħti liċ-ċittadini kkonċernat ta’ pajjiż terz permess 

ekwivalenti li jippermetti d-dħul.
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(31) L-awtorizzazzjonijiet għandhom isemmu l-istatus taċ-ċittadin ta’ pajjiż terz konċernat. 

Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jindikaw informazzjoni addizzjonali fuq karta 

jew li jippreżervawha f'format elettroniku, sakemm dan ma jżidx kundizzjonijiet oħra.

(32) Il-perijodi differenti tat-tul ta’ żmien tal-awtorizzazzjonijiet skont din id-Direttiva 

għandhom jirriflettu n-natura speċifika tal-permanenza ta’ kull kategorija ta' ċittadin ta’ 

pajjiż terz koperta minn din id-Direttiva.

(33) L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jiddeterminaw li t-tul ta’ żmien totali ta’ 

residenza tal-istudenti ma jaqbiżx it-tul ta’ żmien massimu, kif previst fil-liġi nazzjonali. 

F’dan ir-rigward, it-tul ta’ żmien massimu tal-istudji jista’ jinkludi wkoll, jekk ikun previst 

hekk fil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru konċernat, l-estensjoni possibbli tal-istudji għall-

fini li tiġi ripetuta sena waħda jew aktar ta’ studji.

(34) Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jesiġu ħlas mingħand l-applikanti biex jiġu 

ttrattati l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet u notifiki. Il-livell tad-drittijiet imposti 

ma għandux ikun sproporzjonat jew eċċessiv sabiex ma jikkostitwixxix ostaklu għall-

għanijiet ta' din id-Direttiva.

(35) Id-drittijiet mogħtija liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ma għandhomx jiddependu mill-forma tal-

awtorizzazzjoni li tinħareġ minn kull Stat Membru.

(36) Għandu jkun possibbli li tiġi rifjutata l-ammissjoni għall-finijiet ta’ din id-Direttiva għal 

raġunijiet iġġustifikati b’mod xieraq. B’mod partikolari, għandu jkun possibbli l-

ammissjoni tiġi rrifjutata jekk Stat Membru jqis, abbażi ta’ valutazzjoni tal-fatti f’każ 

individwali, u b’kont meħud tal-prinċipju tal-proporzjonalità, li ċ-ċittadin tal-pajjiż terz 

ikkonċernat huwa theddida potenzjali għall-ordni pubbliku, għas-sigurtà pubblika jew 

għas-saħħa pubblika.
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(37) L-għan ta’ din id-Direttiva mhuwiex li tirregola l-ammissjoni u r-residenza ta’ ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg u ma għandhiex l-għan li tarmonizza l-liġijiet u 

prattiki nazzjonali fir-rigward tal-istatus tal-ħaddiema. Madankollu, huwa possibbli li f’xi 

Stat Membri kategoriji speċifiċi ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz koperti minn din id-Direttiva 

huma meqjusa li jkunu f’relazzjoni ta’ impjieg abbażi tal-liġi, il-ftehimiet kollettivi jew il-

prattika nazzjonali. Fejn Stat Membru jqis riċerkaturi, voluntiera, trainees, jew au pairs li 

huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi bħala li huma f'relazzjoni ta’ impjieg, dak l-Istat Membru 

għandu jżomm id-dritt li jiddetermina l-volumi ta’ ammissjoni tal-kategorija jew kategoriji 

kkonċernati skont l-Artikolu 79(5) tat-TFUE.

(38) Fejn riċerkatur, voluntier, trainee jew au pair li huwa ċittadin ta’ pajjiż terz japplika biex 

jiġi ammess biex jidħol f'relazzjoni ta’ impjieg fi Stat Membru, għandu jkun possibbli għal 

dak l-Istat Membru li japplika test li juri li dak il-post ma jistax jimtela mis-suq domestiku 

tax-xogħol.

(39) Fir-rigward ta’ studenti, il-volumi ta’ ammissjoni ma għandhomx japplikaw billi, anke jekk 

jitħallew jaħdmu matul l-istudji f’konformità mal-kundizzjonijiet previsti f’din id-

Direttiva, huma jfittxu ammissjoni għat-territorju tal-Istat Membri biex isegwu, bħala l-

attività prinċipali tagħhom, kors ta’ studju full-time li jista’ jinkludi taħriġ obbligatorju.

(40) Fejn, wara li jkun ġie ammess għat-territorju tal-Istat Membru konċernat, riċerkatur, 

voluntier, trainee jew au pair japplika biex iġedded l-awtorizzazzjoni biex jidħol 

f’relazzjoni ta’ impjieg jew biex ikompliha fl-Istat Membru konċernat, bl-eċċezzjoni ta’ 

riċerkatur li jkompli r-relazzjoni ta’ impjieg tiegħu mal-istess entità ospitanti, għandu jkun 

possibbli għal dak l-Istat Membru li japplika test li juri li post ma jistax jimtela mis-suq 

tax-xogħol domestiku.
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(41) Fil-każ ta’ dubji li jikkonċernaw ir-raġunijiet tal-applikazzjoni għal ammissjoni, l-Istati 

Membri għandhom ikunu jistgħu jwettqu l-verifiki xierqa jew jesiġu evidenza sabiex 

jivvalutaw, skont il-każ, ir-riċerka, l-istudji, it-taħriġ, is-servizz volontarju, l-iskema ta’ 

skambju ta’ skulari jew proġett edukattiv jew au pairing intenzjonat tal-applikant u 

jiġġieled kontra l-abbuż jew użu ħażin tal-proċedura stabbilita f’din id-Direttiva.

(42) Fejn l-informazzjoni pprovduta ma tkunx kompluta, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw 

lill-applikant f’perijodu raġonevoli dwar l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa u 

jistabbilixxu skadenza raġonevoli sabiex din tiġi pprovduta. Jekk l-informazzjoni 

addizzjonali ma tkunx ġiet ipprovduta fi żmien dik l-iskadenza, l-applikazzjoni tista' tiġi 

rifjutata.

(43) L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jinnotifikaw lill-applikant bid-deċiżjoni dwar l-

applikazzjoni. Huma għandhom jagħmlu dan bil-miktub kemm jista’ jkun malajr, u l-aktar 

tard fi ħdan il-perijodu speċifikat f’din id-Direttiva.

(44) Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-mobilità intra-UE għar-riċerkaturi u studenti 

billi, inter alia jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-mobilità f’bosta Stati Membri. 

Għal dan il-fini, din id-Direttiva tistabbilixxi skema speċifika għall-mobilità intra-UE fejn 

ċittadin ta’ pajjiż terz li għandu l-awtorizzazzjoni għall-fini ta’ riċerka jew studji maħruġa 

mill-ewwel Stat Membru huwa intitolat li jidħol, jibqa' u jwettaq parti mill-attività ta’ 

riċerka jew mill-istudji fi Stat Membru ieħor jew f'diversi tieni Stati Membri f’konformità 

mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-mobilità taħt din id-Direttiva.
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(45) Sabiex ikun possibbli għar-riċerkaturi li jiċċaqalqu faċilment minn organizzazzjoni ta’ 

riċerka għall-oħra għall-fini ta’ riċerka, il-mobilità fuq perijodu qasir tagħhom għandha 

tkopri permanenzi fit-tieni Stati Membri għal perijodu sa 180 jum fi kwalunkwe perijodu 

ta’ 360 jum għal kull Stat Membru. Il-mobilità fuq perijodu twil għar-riċerkaturi għandha 

tkopri permanenzi fi Stat Membru ieħor jew f'diversi tieni Stati Membri oħrajn għal 

perijodu ta’ aktar minn 180 jum għal kull Stat Membru. Membri tal-familja tar-riċerkaturi 

għandhom ikunu intitolati li jakkumpanjaw ir-riċerkatur matul il-mobilità. Il-proċedura 

għall-mobilità tagħhom għandha tkun allinjata ma’ dik tar-riċerkatur li qiegħdin 

jakkumpanjaw.

(46) Fir-rigward tal-istudenti li huma koperti minn programmi tal-Unjoni jew dawk multilaterali 

jew ftehim bejn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jew aktar, sabiex tiġi żgurata l-

kontinwità tal-istudji tagħhom, din id-Direttiva għandha tipprevedi mobilità fi Stat 

Membru ieħor jew f'diversi tieni Stati Membri oħrajn għal perijodu li hu twil sa 360 jum 

għal kull Stat Membru.

(47) Fejn riċerkatur jew student jiċċaqlaq lejn it-tieni Stat Membru abbażi ta’ proċedura ta’ 

notifika u jkun meħtieġ dokument biex jiġi faċilitat l-aċċess għal servizzi u drittijiet, 

għandu jkun possibbli għat-tieni Stat Membri li joħroġ dokument li jattesta li r-riċerkatur 

jew l-istudent huwa intitolat għal permanenza fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru. Tali 

dokument ma għandux jikkostitwixxi kundizzjoni addizzjonali biex jibbenefika mid-

drittijiet previsti f’din id-Direttiva u għandu jkun biss ta’ natura dikjaratorja.

(48) Filwaqt li l-iskema speċifika ta’ mobilità stabbilita b’din id-Direttiva għandha tistabbilixxi 

regoli awtonomi rigward id-dħul u l-permanenza għal fini ta’ riċerka jew studji fi Stat 

Membru minbarra dak li jkun ħareġ l-awtorizzazzjoni inizjali, għandhom jibqgħu 

japplikaw ir-regoli l-oħrajn kollha li jirregolaw il-moviment ta’ persuni fil-fruntieri kif 

stabbilit fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-acquis ta’ Schengen.



14958/2/15 REV 2 JA/chc 15
DGD 1 MT

(49) Fejn l-awtorizzazzjoni tinħareġ minn Stat Membru li ma japplikax bis-sħiħ l-acquis ta’ 

Schengen u r-riċerkatur jew il-membri tal-familja tiegħu jew l-istudent, fil-qafas tal-

mobilità intra-UE, jaqsam fruntiera esterna fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1, Stat Membru għandu jkun intitolat li jesiġi evidenza 

li turi li r-riċerkatur jew l-istudent qed jiċċaqlaq lejn it-territorju tiegħu għall-fini ta’ riċerka 

jew studji jew li l-membri tal-familja qed jiċċaqalqu lejn it-territorju għall-fini li 

jakkumpanjaw ir-riċerkatur fil-qafas ta’ mobilità. Barra minn hekk, fil-każ tal-qsim ta’ 

fruntiera esterna fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 562/2006, l-Istati Membri li japplikaw 

l-acquis ta’ Schengen bis-sħiħ għandhom jikkonsultaw is-sistema ta’ informazzjoni ta’ 

Schengen u għandhom jirrifjutaw id-dħul jew joġġezzjonaw għall-mobilità ta’ persuni li 

għalihom tkun inħarġet twissija f’dik is-sistema għall-fini ta’ ċaħda tad-dħul jew 

permanenza, kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill2.

1 Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 
li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn 
naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1).

2 Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 
2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta' Schengen tat-
tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4).
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(50) Din id-Direttiva għandha tippermetti lit-tieni Stat jew Stati Membri li jesiġu li riċerkatur 

jew student, li jiċċaqlaq abbażi ta’ awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru u li 

ma jissodisfax, jew ma jissodisfax aktar, il-kundizzjonijiet għall-mobilità, jitlaq mit-

territorju tagħhom. Fejn ir-riċerkatur jew l-istudent għandu awtorizzazzjoni valida maħruġa 

mill-ewwel Stat Membru, it-tieni Stat Membru għandu jkun jista’ jitlob li tali riċerkatur 

jew student jmur lura lejn l-ewwel Stat Membru f’konformità mad-Direttiva 2008/115/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. Fejn il-mobilità tkun permessa mit-tieni Stat 

Membru abbażi tal-awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru u dik l-

awtorizzazzjoni tiġi rtirata jew tkun skadiet waqt il-perijodu ta’ mobilità, għandu jkun 

possibbli għat-tieni Stat Membru li jew jiddeċiedi li jirritorna lir-riċerkatur jew lill-istudent 

lil pajjiż terz, f’konformità mad-Direttiva 2008/115/KE, jew li jitlob mingħajr dewmien 

lill-ewwel Stat Membru li jippermetti d-dħul mill-ġdid tar-riċerkatur jew student fit-

territorju tiegħu. F’dan l-aħħar każ, l-ewwel Stat Membru għandu joħroġ dokument lir-

riċerkatur jew student li jippermettilu d-dħul fil-ġdid fit-territorju tiegħu.

1 Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar 
standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98).
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(51) Il-politiki u r-regoli tal-Unjoni dwar l-immigrazzjoni, minn naħa, u l-politiki u l-

programmi tal-Unjoni li jiffavorixxu l-mobilità ta’ riċerkaturi u studenti fuq livell tal-

Unjoni, min-naħa l-oħra, għandhom jikkomplementaw aktar lil xulxin. Meta jiġi 

determinat il-perijodu ta’ validità tal-awtorizzazzjoni maħruġa lil riċerkaturi u studenti, l-

Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-mobilità ppjanata lejn l-Istati Membri l-oħra, 

f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-mobilità. Ir-riċerkaturi u l-istudenti koperti 

mill-programmi tal-Unjoni jew dawk multilaterali li jinkludu miżuri jew ftehimiet ta’ 

mobilità bejn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jew aktar għandhom ikunu 

intitolati li jirċievu awtorizzazzjonijiet li jkopru tal-anqas sentejn, dment li jissodisfaw l-

kundizzjonijiet rilevanti ta’ ammissjoni għal dak il-perijodu.

(52) Sabiex ikun possibbli għall-istudenti li jkopru parti mill-istudji tagħhom u, jekk possibbli, 

biex jiksbu esperjenza prattika, dawn għandhom jingħataw, waqt l-istudji tagħhom, aċċess 

għas-suq tax-xogħol tal-Istat Membru fejn wettqu l-istudji tagħhom, taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti f’din id-Direttiva. Għal dan il-fini, l-istudenti għandhom jitħallew jaħdmu għal 

ċertu ammont minimu ta’ sigħat kif speċifikat f’din id-Direttiva. Il-prinċipju ta’ aċċess 

għall-istudenti għas-suq tax-xogħol għandu jkun ir-regola ġenerali. Madankollu, 

f’ċirkostanzi eċċezzjonali l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jieħdu kont tas-

sitwazzjoni tas-swieq tax-xogħol nazzjonali tagħhom.
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(53) Bħala parti mill-ispinta sabiex fil-futur ikun hemm forza tax-xogħol ikkwalifikata sew, 

studenti li jiggradwaw fl-Unjoni għandu jkollhom il-possibbiltà li jibqgħu fit-territorju tal-

Istat Membru kkonċernat għall-perijodu speċifikat f’din id-Direttiva bil-ħsieb li 

jidentifikaw opportunitajiet ta’ xogħol jew biex jistabbilixxu negozju. Ir-riċerkaturi għandu 

jkollhom dik il-possibbiltà wkoll wara li jlestu l-attività ta’ riċerka tagħhom, kif definit fil-

ftehim ta’ akkoljenza. Sabiex jinħarġilhom permess ta’ residenza għal dak il-fini, studenti u 

riċerkaturi jistgħu jintalbu jipprovdu evidenza f’konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-

Direttiva. Ladarba l-Istati Membri joħorġulhom tali permess ta’ residenza, dawn ma 

jibqgħux jitqiesu bħala riċerkaturi u studenti fis-sens ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jivverifikaw, wara perijodu ta’ żmien minimu stabbilit f’din id-

Direttiva, jekk għandhomx ċans ġenwin li jiġu impjegati jew jistabbilixxu negozju. Din il-

possibbiltà hija mingħajr preġudizzju għal obbligi oħra ta’ rapportar previsti fil-liġi 

nazzjonali għal finijiet oħra. L-awtorizzazzjoni maħruġa għall-fini tal-identifikazzjoni ta’ 

opportunitajiet ta’ xogħol jew stabbiliment ta’ negozju ma għandhiex tagħti dritt 

awtomatiku ta’ aċċess għas-suq tax-xogħol jew li jiġi stabbilit negozju. L-Istati Membri 

għandhom iżommu d-dritt tagħhom li jikkunsidraw is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol 

tagħhom meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz, li nħarġitlu awtorizzazzjoni li jibqa' fit-territorju 

għall-fini ta’ tfittxija ta’ xogħol jew ta’ stabbiliment ta’ negozju, japplika għal permess tax-

xogħol biex jimla post.
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(54) It-trattament ġust ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz koperti minn din id-Direttiva għandu jiġi 

żgurat f’konformità mal-Artikolu 79 tat-TFUE. Ir-riċerkaturi għandhom igawdu minn 

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat Membru konċernat fir-rigward tal-Artikoli 12(1) u 

(4) tad-Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 soġġetti għall-

possibbiltà għal dak l-Istat Membru biex jillimita t-trattament indaqs fil-każijiet speċifiċi 

previsti f’din id-Direttiva. Id-Direttiva 2011/98/UE għandha tkompli tapplika għall-

istudenti, inklużi r-restrizzjonijiet previsti f’dik id-Direttiva. Id-Direttiva 2011/98/UE 

għandha tkompli tapplika għat-trainees, il-voluntiera u l-au pairs meta dawn jitqiesu 

f'relazzjoni ta’ impjieg fl-Istat Membru konċernat. It-trainees, il-voluntiera u l-au pairs, 

meta dawn ma jitqisux bħala li huma f'relazzjoni ta’ impjieg fl-Istat Membru, kif ukoll l-

iskulari għandhom igawdu minn trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru 

konċernat fir-rigward ta’ sett minimu ta’ drittijiet previsti fid-Direttiva. Dan jinkludi aċċess 

għall-oġġetti u servizzi, li ma jkoprix għotjiet jew self għall-istudji jew edukazzjoni 

vokazzjonali.

1 Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar 
proċedura ta’ applikazzjoni unika għal permess uniku għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għal 
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti legalment fi Stat Membru (ĠU L 343, 23.12.2011, p. 1).
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(55) It-trattament indaqs kif ipprovdut lir-riċerkaturi u l-istudenti, kif ukoll it-trainees, il-

voluntiera u l-au pairs meta dawn jitqiesu f’relazzjoni ta’ impjieg fl-Istat Membru 

konċernat, jinkludi t-trattament indaqs fir-rigward ta’ dawk l-oqsma tas-sigurtà soċjali 

elenkati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1. Din id-Direttiva ma tarmonizzax il-leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-Istati 

Membri. Hija limitata għall-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali fil-qasam tas-

sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha. 

Barra minn hekk, din id-Direttiva ma tagħtix drittijiet fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet li 

huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, bħal dawk li għandhom 

x’jaqsmu ma’ membri tal-familja li jirrisjedu f’pajjiż terz. Madankollu, dan ma għandux 

jaffettwa d-dritt ta’ superstiti li jidderivaw drittijiet minn ċittadini ta’ pajjiż terz li jaqgħu 

taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, fejn applikabbli, li jirċievu pensjonijiet 

tas-superstiti meta dawn jirrisjedu f’pajjiż terz.

(56) F’bosta Stati Membri d-dritt għal benefiċċji tal-familja huwa kundizzjonat minn ċerta rabta 

ma’ dak l-Istat Membru peress li l-benefiċċji huma maħsubin biex jappoġġaw żvilupp 

demografiku pożittiv biex tiġi żgurata l-forza tax-xogħol futura f’dak l-Istat Membru. 

Għalhekk, din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa d-dritt ta’ Stat Membru li jirrestrinġi, 

taħt ċerti kundizzjonijiet, it-trattament indaqs fir-rigward tal-benefiċċji tal-familja meta r-

riċerkatur u l-membri tal-familja li jakkumpanjawh ikunu qegħdin temporanjament f’dak l-

Istat Membru.

1 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 
dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).



14958/2/15 REV 2 JA/chc 21
DGD 1 MT

(57) Fil-każ ta’ mobilità bejn l-Istati Membri, japplika r-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. Din id-Direttiva ma għandhiex tagħti aktar drittijiet 

minn dawk diġà previsti fid-dritt eżistenti tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal 

ċittadini ta’ pajjiż terz li għandhom interessi transkonfinali bejn l-Istati Membri.

(58) Din id-Direttiva għandha tkun applikata mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet aktar 

favorevoli li jinsabu fid-dritt tal-Unjoni u fl-istrumenti internazzjonali applikabbli.

(59) Il-permessi tar-residenza previsti f’din id-Direttiva għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri użati fil-format uniformi previst fir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1030/20202.

(60) Kull Stat Membru għandu jiżgura li informazzjoni adegwata u regolarment aġġornata tkun 

disponibbli għall-pubbliku ġenerali, speċjalment fuq l-internet, rigward l-entitajiet ospitanti 

approvati għall-finijiet ta’ din id-Direttiva u l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-

ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tal-Istati Membri għall-finijiet ta’ din 

id-Direttiva.

(61) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mal-Artikolu 6 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE).

1 Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 
2010 li jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawn ir-Regolamenti unikament 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom (ĠU L 344, 29.12.2010, p. 1).

2 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 li jippreskrivi format 
uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiz terz (ĠU L 157, 15.6.2002, p. 
1).
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(62) L-Istati Membri għandhom jagħmlu effettivi d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 

mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, 

karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjonijiet politiċi jew opinjonijiet 

oħra, sħubija ma’ minorità nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età jew orjentazzjoni 

sesswali.

(63) F’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati 

Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni1, l-Istati Membri ħadu l-

impenn li f’każijiet ġustifikati jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri tagħhom ta’ 

traspożizzjoni b’wieħed jew aktar dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti 

ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Fir-

rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur iqis li t-trażmissjoni ta’ tali dokumenti hija 

ġustifikata.

(64) Minħabba li l-objettiv ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jiġu ddeterminati l-kundizzjonijiet ta' 

dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ u s-

Servizz Volontarju Ewropew, bħala dispożizzjonijiet mandatorji, u ta' skambju ta' skulari, 

servizz volontarju għajr is-Servizz Volontarju Ewropew jew au pairing, bħala 

dispożizzjonijiet opzjonali, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' 

pjuttost, minħabba l-iskala jew l-effetti tiegħu, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 

tista tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

TUE. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-

Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

1 ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
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(65) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni 

tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness 

mat-TUE u t-TFUE u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, dawk l-

Istati Membri mhumiex jieħdu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhumiex marbutin 

biha jew soġġetti għall-applikazzjoni tagħha.

(66) Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness mat-

TUE u t-TFUE, id-Danimarka mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-

Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(67) L-obbligu tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun ristrett għal 

dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw emenda sostantiva b'paragun mad-Direttivi 

2004/114/KE u 2005/71/KE. L-obbligu li d-dispożizzjonijiet mhux mibdulin jiġu trasposti 

joriġina taħt dawk id-Direttivi.

(68) Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri relattivi għal-limiti 

ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u d-dati ta' applikazzjoni tad-Direttivi 

stabbiliti fl-Anness I, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
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KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi:

(a) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza għal perijodu ta’ aktar minn 90 jum, fit-territorju tal-

Istati Membri, u d-drittijiet, ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u, fejn applikabbli, tal-membri tal-

familji tagħhom, għall-fini ta’ riċerka, studji, taħriġ jew servizz volontarju fis-Servizz 

Volontarju Ewropew, u fejn l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, ta' skemi ta’ skambju ta’ 

skulari jew proġetti edukattivi, servizz volontarju għajr is-Servizz Volontarju Ewropew 

jew au pairing;

(b) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza, u d-drittijiet, ta’ riċerkaturi, u fejn applikabbli tal-

membri tal-familja tagħhom, u studenti, imsemmija fil-punt (a), fi Stati Membri minbarra 

l-Istat Membru li jkun l-ewwel wieħed li jagħti awtorizzazzjoni liċ-ċittadin ta’ pajjiż terz 

abbażi ta’ din id-Direttiva.
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Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li japplikaw biex ikunu 

ammessi jew li ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru għall-fini ta’ riċerka, studji, 

taħriġ jew servizz volontarju fis-Servizz Volontarju Ewropew.L-Istati Membri jistgħu 

jiddeċiedu wkoll li japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi li japplikaw biex jiġu ammessi għall-fini ta’ skema ta’ skambju ta’ skulari jew 

proġett edukattiv, servizz volontarju għajr is-Servizz Volontarju Ewropew jew au pairing.

2. Din id-Direttiva ma tapplikax għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi:

(a) li jfittxu l-protezzjoni internazzjonali jew li huma benefiċjarji ta’ protezzjoni 

internazzjonali f’konformità mad-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1, jew li huma benefiċjarji ta’ protezzjoni temporanja f’konformità mad-

Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE2 fi Stat Membru;

(b) li t-tkeċċija tagħhom ġiet sospiża għal raġunijiet ta’ fatt jew ta’ liġi;

1 Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar 
standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat 
bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal 
persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU 
L 337, 20.12.2011, p. 9).

2 Direttiva tal-Kunsill 2001/55/KE tal-20 ta’ Lulju 2011 dwar l-istandards minimi sabiex 
tingħata protezzjoni temporanja fl-eventwalita’ ta’ influss bil-massa ta’ persuni spostati u 
dwar il-miżuri li jippromwovu bilanċ fl-isforzi bejn l-Istati Membri meta jirċievu dawn il-
persuni u li jġorru l-konsegwenzi ta’ dawn (ĠU L 212, 7.8.2001, p. 12).
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(c) li huma membri tal-familja ta’ ċittadini tal-Unjoni li eżerċitaw id-dritt tagħhom għal 

moviment liberu fl-Unjoni;

(d) li jgawdu minn status ta’ resident għal perijodu fit-tul fi Stat Membru f’konformità 

mad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE1;

(e) li jgawdu, flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, u irrispettivament min-

nazzjonalità tagħhom, drittijiet ta’ moviment liberu ekwivalenti għal dawk ta’ 

ċittadini tal-Unjoni taħt ftehimiet jew bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u pajjiżi 

terzi, jew bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi;

(f) li jiġu fl-Unjoni bħala trainees impjegati fil-kuntest ta’ trasferiment intra-azjendali 

skont id-Direttiva 2014/66/UE;

(g) li jiġu ammessi bħala ħaddiema bi kwalifiki għolja skont id-Direttiva tal-Kunsill 

2009/50/KE2.

1 Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta' Novembru 2003 dwar l-istatus ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul (ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44).

2 Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u 
residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin (ĠU L 
155, 18.6.2009, p. 17).
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Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(1) "ċittadin ta' pajjiż terz" tfisser persuna li mhijiex ċittadin tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 

20(1) tat-TFUE;

(2) “riċerkatur” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li jkollu lawrja dottorali jew kwalifika ta' 

edukazzjoni għolja adegwata li tagħti lil dak iċ-ċittadin ta' pajjiż terz aċċess għal 

programmi ta’ dottorat, li jiġi magħżul minn organizzazzjoni ta' riċerka u ammess fit-

territorju ta' Stat Membru għat-twettiq ta' attività ta' riċerka li għaliha tkun normalment 

meħtieġa tali kwalifika;

(3) “student” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li ġie aċċettat minn istituzzjoni ta' edukazzjoni 

għolja u jkun ammess fit-territorju ta' Stat Membru biex isegwi bħala attività prinċipali 

kors ta' studju full-time li jwassal għal kwalifika ta' edukazzjoni għolja rikonoxxuta minn 

dak l-Istat Membru, inklużi diplomi, ċertifikati u lawrji dottorali, f’istituzzjoni ta' 

edukazzjoni għolja, fejn jista' jkopri kors preparatorju qabel it-tali edukazzjoni, skont il-liġi 

nazzjonali, jew taħriġ obbligatorju ;
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(4) “skular” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li jkun ammess fit-territorju ta' Stat Membru biex 

isegwi programm Statali jew Reġjonali rikonoxxut ta' edukazzjoni sekondarja ekwivalenti 

għal-livell 2 jew 3 tal-Klassifikazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Edukazzjoni fil-

kuntest ta' skema ta' skambju ta' skulari jew proġett edukattiv operat minn istituzzjoni ta' 

edukazzjoni skont il-liġi nazzjonali jew il-prattika amministrattiva;

(5) "trainee" tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li għandu lawrja ta' edukazzjoni għolja jew li qed 

isegwi kors ta' studju f'pajjiż terz li jwassal għal lawrja ta' edukazzjoni għolja u li jkun 

ammess fit-territorju ta' Stat Membru għal programm ta' taħriġ għall-fini li jikseb għarfien, 

prattika u esperjenza f'ambjent professjonali;

(6) “voluntier” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li jkun ammess fit-territorju ta’ Stat Membru biex 

jieħu sehem fi skema ta’ servizz volontarju;

(7) “skema ta' servizz volontarju” tfisser programm ta' attivitajiet ta' solidarjetà prattika, 

ibbażat fuq skema rikonoxxuta bħala tali mill-Istat Membru kkonċernat jew mill-Unjoni, li 

għandu l-objettivi ta' interess ġenerali għal kawża mingħajr skop ta' qligħ, li fiha l-

attivitajiet huma bla remunerazzjoni, ħlief għar-rimborż tal-ispejjeż u/jew għal somom 

żgħar ta' flus;

(8) "au pair" tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz li jkun ammess fit-territorju ta' Stat Membru biex 

ikun temporanjament milqugħ f'familja sabiex itejjeb il-ħiliet lingwistiċi kif ukoll għarfien 

tiegħu tal-Istat Membru kkonċernat u li min-naħa tiegħu jagħmel xogħol tad-dar ħafif u li 

jieħu ħsieb it-tfal;
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(9) “riċerka” tfisser xogħol kreattiv eżegwit fuq bażi sistematika sabiex jiżdied l-għarfien, 

inkluża l-konoxxenza dwar il-bniedem, il-kultura u s-soċjetà, u l-użu ta' dan l-għarfien 

sabiex jiġu żviluppati applikazzjonijiet ġodda;

(10) "organizzazzjoni ta' riċerka" tfisser kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata li 

twettaq riċerka;

(11) "istituzzjoni ta' edukazzjoni" tfisser istituzzjoni ta' edukazzjoni sekondarja pubblika jew 

privata rikonoxxuta mill-Istat Membru kkonċernat jew li l-korsijiet ta' studju tagħha huma 

rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali jew il-prattika amministrattiva abbażi ta’ kriterji 

trasparenti u li tipparteċipa fi skema ta' skambju ta' skulari jew proġett edukattiv għall-

finijiet stabbiliti f'din id-Direttiva;

(12) "proġett edukattiv" ifisser sett ta' azzjonijiet edukattivi żviluppati mill-istituzzjoni ta' 

edukazzjoni ta' Stat Membru f'kooperazzjoni ma' stabbilimenti simili f'pajjiż terz, għall-

finijiet tal-kondiviżjoni ta' kulturi u għarfien;

(13) "istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja" tfisser kwalunkwe tip ta' istituzzjoni ta' edukazzjoni 

għolja rikonoxxuta jew ikkunsidrata bħala tali skont il-liġi nazzjonali li, f'konformità mal-

liġi jew il-prattika nazzjonali, toffri lawrji ta' edukazzjoni għolja rikonoxxuti jew kwalifiki 

oħra f'livell terzjarju rikonoxxuti, ikun xi jkun jisimhom tali istituzzjonijiet, jew 

kwalunkwe istituzzjoni li, f'konformità mal-liġi jew prattika nazzjonali, toffri edukazzjoni 

jew taħriġ vokazzjonali f'livell terzjarju;
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(14) "entità ospitanti" tfisser organizzazzjoni ta' riċerka, istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja, 

istituzzjoni ta' edukazzjoni, organizzazzjoni responsabbli għal skema ta' servizz volontarju, 

jew entità li tospita trainees li għalihom iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun assenjat għall-finijiet 

ta' din id-Direttiva u li jkun jinsab fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, 

irrispettivament mill-forma legali tiegħu, f'konformità mal-liġi nazzjonali;

(15) "familja ospitanti" tfisser il-familja li temporanjament tilqa’ au pair u taqsam il-ħajja ta’ 

kuljum tagħha miegħu fit-territorju ta’ Stat Membru abbażi ta’ ftehim konkluż bejn dik il-

familja u l-au pair;

(16) "impjieg" tfisser l-eżerċizzju ta’ attivitajiet li jkopru kwalunkwe forma ta’ ħidma jew 

xogħol regolati bil-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi applikabbli jew f'konformità ma' 

prattika stabbilita għal jew taħt id-direzzjoni jew is-superviżjoni ta' impjegatur;

(17) "impjegatur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew kwalunkwe entità legali, li għaliha jew 

taħt id-direzzjoni jew superviżjoni tagħha jitwettaq l-impjieg;

(18) “l-ewwel Stat Membru” tfisser l-Istat Membru li l-ewwel jagħti awtorizzazzjoni lil ċittadin 

ta' pajjiż terz abbażi ta' din id-Direttiva;

(19) “it-tieni Stat Membru” tfisser kwalunkwe Stat Membru minbarra l-ewwel Stat Membru
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 (20) "programmi tal-Unjoni jew multilaterali li jinkludu miżuri ta' mobilità" tfisser programmi 

ffinanzjati mill-Unjoni jew minn Stati Membri li jippromwovu l-mobilità ta' ċittadini ta' 

pajjiż terz fl-Unjoni jew fl-Istati Membri parteċipanti fil-programmi rispettivi;

(21) "awtorizzazzjoni" tfisser permess ta' residenza jew, jekk previst fil-liġi nazzjonali, viża 

għal permanenza twila maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva;

(22) "permess ta' residenza" tfisser awtorizzazzjoni maħruġa bl-użu ta' format stabbilit fir-

Regolament (KE) Nru 1030/2002 li jintitola lid-detentur tiegħu li jibqa' fit-territorju ta' Stat 

Membru;

(23) "viża għal permanenza twila" tfisser awtorizzazzjoni maħruġa minn Stat Membru kif 

hemm stipulat fl-Artikolu 18 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen1 jew maħruġa skont il-liġi 

nazzjonali tal-Istati Membri li ma japplikawx l-acquis ta’ Schengen bis-sħiħ;

(24) "membri tal-familja" tfisser iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi kif definiti fl-Artikolu 4(1) tad-

Direttiva 2003/86/KE.

1 Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen tal-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet 
tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-
Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni 
tagħhom (ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19).
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Artikolu 4

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli

1. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għal dispożizzjonijiet iktar favorevoli ta':

(a) ftehimiet bilaterali jew multilaterali konklużi bejn l-Unjoni jew l-Unjoni u l-Istati 

Membri tagħha u pajjiż terz wieħed jew aktar; jew

(b) ftehimiet bilaterali jew multilaterali konklużi bejn Stat Membru wieħed jew aktar u 

pajjiż terz wieħed jew aktar.

2. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għad-dritt tal-Istati Membri biex jadottaw jew 

iżommu dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli għaċ-ċittadin ta' pajjiż terz li għalih din 

id-Direttiva tapplika fir-rigward tal-punt (a) tal-Artikolu 10(2) u l-Artikoli 18, 22, 23, 24, 

25, 26, 34 u 35.
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KAPITOLU II

AMMISSJONI

Artikolu 5

Prinċipji

1. L-ammissjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz taħt din id-Direttiva għandha tkun soġġetta għall-

verifika ta' evidenza dokumentata li turi li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz jilħaq:

(a) il-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7; u

(b) il-kundizzjoni speċifiċi rilevanti fl-Artikoli 8, 11, 12, 13, 14 jew 16.

2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-applikant jipprovdi l-evidenza dokumentata msemmija 

fil-paragrafu 1 b'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat jew fi kwalunkwe lingwa 

uffiċjali tal-Unjoni determinata minn dak l-Istat Membru.

3. Fejn il-kundizzjonijiet ġenerali kollha u l-kundizzjonijiet speċifiċi rilevanti kollha għall-

ammissjoni jintlaħqu, iċ-ċittadini ta' pajjiż terz għandhom ikunu intitolati għal 

awtorizzazzjoni.

Fejn Stat Membru joħroġ permessi ta’ residenza biss fit-territorju tiegħu u jintlaħqu l-

kundizzjonijiet kollha ta’ammissjoni stabbiliti f'din id-Direttiva, l-Istat Membru kkonċernat 

għandu joħroġ għaċ-ċittadin ta' pajjiż terz il-viża meħtieġa.
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Artikolu 6

Volumi ta' ammissjoni

Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa d-dritt ta' Stat Membru li jiddetermina, skont l-Artikolu 

79(5) tat-TFUE, il-volumi ta' ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz imsemmija fl-Artikolu 2(1) ta' 

din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tal-istudenti, jekk l-Istat Membru kkonċernat iqis li dawn huma jew 

ser ikunu f'relazzjoni ta' impjieg. Abbażi ta' dan, applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tista' titqies 

inammissibbli jew tiġi rifjutata.

Artikolu 7

Kundizzjonijiet ġenerali

1. Fir-rigward tal-ammissjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz taħt din id-Direttiva, l-applikant 

għandu:

(a) jippreżenta dokument tal-ivvjaġġar validu, kif iddeterminat mil-liġi nazzjonali, u, 

jekk mitlub, applikazzjoni għal viża u viża valida jew, fejn applikabbli, permess ta' 

residenza validu jew viża valida għal permanenza twila; l-Istati Membri jistgħu 

jeħtieġu li l-perijodu ta' validità tad-dokument ta' vjaġġar jkopri mill-inqas it-tul ta' 

żmien tal-permanenza ppjanata;

(b) jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun minorenni taħt il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru 

kkonċernat, jippreżenta awtorizzazzjoni tal-ġenituri jew dokument ekwivalenti għall-

permanenza ppjanata;
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(c) jippreżenta evidenza li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz għandu jew, jekk previst fil-liġi 

nazzjonali, li applika għal assigurazzjoni medika għar-riskji kollha normalment 

koperti għaċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat; l-assigurazzjoni għandha tkun 

valida għal kemm iddum il-permanenza ppjanata;

(d) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru hekk jitlob, li d-drittijiet imposti biex tiġi 

ttrattata l-applikazzjoni previsti fl-Artikolu 36 tħallsu;

(e) jipprovdi l-evidenza mitluba mill-Istat Membru kkonċernat li, matul il-permanenza 

ppjanata, iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ser ikollu riżorsi biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż ta' 

sussistenza mingħajr ma jkollu jirrikorri għas-sistema ta' assistenza soċjali tal-Istat 

Membru, u l-ispejjeż tal-vjaġġ lura. Il-valutazzjoni tar-riżorsi suffiċjenti għandha 

tkun ibbażata fuq eżami individwali tal-każ u għandha tqis ir-riżorsi li jkunu ġejjin, 

fost l-oħrajn, minn għotja, borża ta' studju jew fellowship, kuntratt tax-xogħol validu 

jew offerta vinkolanti ta' impjieg jew impenn finanzjarju minn organizzazzjoni għal 

skema ta' skambju ta' skulari, entità li tospita t-trainees, organizzazzjoni għal skema 

ta' servizz volontarju, familja ospitanti jew organizzazzjoni li sservi ta' medjatur 

għall-au pairs.

2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-applikant jipprovdi l-indirizz taċ-ċittadin ta' pajjiż terz 

ikkonċernat fit-territorju tagħhom.

Fejn il-liġi nazzjonali ta' Stat Membru teħtieġ li indirizz jingħata meta ssir l-applikazzjoni 

u ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat għadu ma jafx l-indirizz futur tiegħu, l-Istati Membri 

għandhom jaċċettaw indirizz temporanju. F'tali każ, iċ-ċittadin ta' pajjiż terz għandu 

jipprovdi l-indirizz permanenti tiegħu sa mhux aktar tard minn meta tinħareġ l-

awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 17.
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3. L-Istati Membri jistgħu jindikaw ammont ta' referenza li huma jqisu li jikkostitwixxi 

"riżorsi suffiċjenti" kif imsemmi taħt il-punt (e) tal-paragrafu (1). Il-valutazzjoni tar-riżorsi 

suffiċjenti għandha tkun ibbażata fuq eżami individwali tal-każ.

4. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata u eżaminata jew meta ċ-ċittadin ta' pajjiż terz 

ikkonċernat ikun qed jirrisjedi barra t-territorju tal-Istat Membru li fih iċ-ċittadin ta' pajjiż 

terz jixtieq jidħol jew meta hu jkun diġà qed jirrisjedi f'dak l-Istat Membru bħala detentur 

ta' permess ta' residenza validu jew viża għal permanenza twila.

Permezz ta' deroga, Stat Membru jista' jaċċetta, skont il-liġi nazzjonali tiegħu, 

applikazzjoni ppreżentata meta ċ-ċittadin ikkonċernat ta' pajjiż terz ma jkunx fil-pussess ta' 

permess ta' residenza validu jew viża valida għal permanenza twila iżda jkun legalment 

preżenti fit-territorju tiegħu.

5. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw jekk l-applikazzjonijiet għandhomx jiġu 

ppreżentati miċ-ċittadin ta' pajjiż terz, mill-entità ospitanti, jew minn kwalunkwe 

minnhom.

6. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma kkunsidrati bħala theddida għall-ordni pubbliku, is-

sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika m'għandhomx jiġu ammessi.

Artikolu 8

Kundizzjonijiet speċifiċi għar-riċerkaturi

1. Barra mill-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta' pajjiż terz bil-għan ta' riċerka, l-applikant għandu jippreżenta ftehim ta' 

akkoljenza jew, jekk previst fil-liġi nazzjonali, kuntratt, skont l-Artikolu 10.
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2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu, skont il-liġi nazzjonali, impenn bil-miktub mill-

organizzazzjoni ta' riċerka li, f'każijiet fejn riċerkatur jibqa' illegalment fit-territorju tal-

Istat Membru kkonċernat, dik l-organizzazzjoni ta' riċerka tkun responsabbli għar-rimborż 

tal-ispejjeż relatati mal-permanenza u r-ritorn li jkunu tħallsu mill-fondi pubbliċi. Ir-

responsabbiltà finanzjarja tal-organizzazzjoni ta' riċerka għandha tintemm l-iktar tard sitt 

xhur wara li jintemm il-ftehim ta' akkoljenza.

Fejn id-dritt ta' residenza tar-riċerkatur tiġi estiża skont l-Artikolu 25, ir-responsabbiltà tal-

organizzazzjoni ta' riċerka msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandha 

tkun limitata sad-data tal-bidu tal-permess ta' residenza għall-fini tat-tiftix ta' impjieg jew 

ta' intraprenditorija.

3. Stat Membru li jkun stabbilixxa proċedura ta' approvazzjoni għall-organizzazzjonijiet ta' 

riċerka skont l-Artikolu 9 għandu jeżenta applikanti milli jippreżentaw wieħed jew aktar 

mid-dokumenti jew waħda jew aktar mill-provi msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu 

jew fil-punti (c), (d) jew (e) jew fl-Artikolu 7(2), fejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jkunu ser 

jiġu ospitati minn organizzazzjonijiet ta' riċerka approvati.

Artikolu 9

Approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ riċerka

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu għal proċedura ta' approvazzjoni għall-

organizzazzjonijiet ta' riċerka pubbliċi u/jew privati li jixtiequ jospitaw riċerkatur taħt il-

proċedura ta’ ammissjoni stabbilita f'din id-Direttiva.
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2. L-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' riċerka għandha tikkonforma mal-proċeduri 

stabbiliti fil-liġi nazzjonali jew fil-prattika amministrattiva tal-Istat Membru kkonċernat. L-

applikazzjonijiet għall-approvazzjoni li jsiru minn organizzazzjonijiet ta' riċerka għandhom 

isiru skont dawn il-proċeduri u għandhom ikunu bbażati fuq il-kompiti statutorji jew l-

għanijiet korporattivi tagħhom, skont il-każ, u fuq evidenza li jwettqu riċerka.

L-approvazzjoni mogħtija lil organizzazzjoni ta' riċerka għandha tkun għal perjodu minimu 

ta' ħames snin. F'każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri jistgħu jagħtu approvazzjoni għal 

perjodu iqsar.

3. Stat Membru jista', fost miżuri oħra, jirrifjuta li jġedded jew jiddeċiedi li jirtira l-

approvazzjoni fejn:

(a) organizzazzjoni ta’ riċerka ma tibqax tikkonforma mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, 

l-Artikolu 8(2) jew l-Artikolu 10(7);

(b) l-approvazzjoni tkun inkisbet b'mod frodulenti; jew

(c) organizzazzjoni ta’ riċerka tkun iffirmat ftehim ta’ akkoljenza ma' ċittadin ta’ pajjiż 

terz b’mod frodulenti jew b'negliġenza.

Fejn applikazzjoni għat-tiġdid tkun ġiet irrifjutata jew fejn l-approvazzjoni tkun ġiet 

irtirata, l-organizzazzjoni kkonċernata tista’ tiġi pprojbita milli tapplika mill-ġdid għal 

approvazzjoni għal perijodu ta' mhux aktar minn ħames snin mid-data tal-pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni dwar in-nuqqas ta’ tiġdid jew l-irtirar.
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Artikolu 10

Ftehim ta' akkoljenza

1. Organizzazzjoni ta' riċerka li tixtieq tospita ċittadin ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' riċerka 

għandha tiffirma ftehim ta' akkoljenza ma' dan tal-aħħar. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 

li l-kuntratti li jkun fihom l-elementi msemmija fil-paragrafu 2 u, fejn applikabbli, il-

paragrafu 3, jitqiesu ekwivalenti għal ftehimiet ta' akkoljenza għall-finijiet ta' din id-

Direttiva.

2. Il-ftehim ta' akkoljenza għandu jkun fih:

(a) it-titolu jew il-fini tal-attività ta' riċerka jew il-qasam ta' riċerka;

(b) impenn miċ-ċittadin ta' pajjiż terz biex jaħdem għat-tlestija tal-attività ta' riċerka;

(c) impenn mill-organizzazzjoni ta' riċerka biex tospita ċittadin ta' pajjiż terz bil-għan li 

jlesti l-attività ta' riċerka;

(d) id-data ta’ meta tibda jew tintemm attività ta’ riċerka jew id-dewmien stmat tagħha;

(e) informazzjoni dwar il-mobilità maħsuba fit-tieni Stat Membru wieħed jew aktar jekk 

il-mobilità hija magħrufa fil-ħin tal-applikazzjoni fl-ewwel Stat Membru.

3. L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll li l-ftehim ta' akkoljenza jkun fih:

(a) informazzjoni dwar ir-relazzjoni legali bejn l-organizzazzjoni tar-riċerka u r-

riċerkatur;

(b) informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tar-riċerkatur.



14958/2/15 REV 2 JA/chc 40
DGD 1 MT

4. L-organizzazzjonijiet ta' riċerka jistgħu jiffirmaw ftehimiet ta' akkoljenza biss jekk l-

attività ta' riċerka tkun ġiet aċċettata mill-elementi rilevanti tal-organizzazzjoni, wara li ssir 

verifika ta' li ġej:

(a) l-għan u t-tul stmat tal-attività ta' riċerka, u d-disponibbiltà tar-riżorsi finanzjarji 

meħtieġa sabiex din titwettaq;

(b) il-kwalifiki taċ-ċittadin ta' pajjiż terz fid-dawl tal-għanijiet tar-riċerka, kif iċċertifikati 

minn kopja awtentikata tal-kwalifiki;

5. Il-ftehim ta' akkoljenza għandu jiskadi awtomatikament jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma 

jiġix ammess jew meta r-relazzjoni legali bejn ir-riċerkatur u l-organizzazzjoni ta' riċerka 

tintemm.

6. L-organizzazzjonijiet ta' riċerka għandhom minnufih jinfurmaw lill-awtorità kompetenti 

tal-Istat Membru kkonċernat bi kwalunkwe avveniment li x'aktarx jimpedixxi l-

implimentazzjoni tal-ftehim ta' akkoljenza.

7. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li, fi żmien xahrejn mid-data ta' skadenza tal-ftehim ta' 

akkoljenza kkonċernat, l-organizzazzjoni ta' riċerka għandha tipprovdi lill-awtoritajiet 

kompetenti maħtura għal dak il-għan bil-konferma li twettqet l-attività ta' riċerka.

8. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw fil-liġijiet nazzjonali tagħhom il-konsegwenzi tal-

irtirar tal-approvazzjoni jew ta' rifjut ta' tiġdid tal-approvazzjoni għall-ftehimiet ta' 

akkoljenza eżistenti, konklużi skont dan l-Artikolu, kif ukoll il-konsegwenzi għall-

awtorizzazzjonijiet tar-riċerkaturi kkonċernati.
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Artikolu 11

Kundizzjonijiet speċifiċi għall-istudenti

1. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali stipulati fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta' pajjiż terz għall-fini ta' studji, l-applikant għandu jipprovdi evidenza:

(a) li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ġie aċċettat minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja biex 

jagħmel kors ta' studju;

(b) jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li l-miżati mitluba mill-istituzzjoni ta’ edukazzjoni 

għolja tħallsu;

(c) jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li għandhom għarfien suffiċjenti tal-lingwa tal-kors 

li ser jiġi segwit;

(d) jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ser ikollu riżorsi suffiċjenti 

biex ikopri l-ispejjeż tal-istudji.

2. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li awtomatikament jikkwalifikaw għal assigurazzjoni medika 

għar-riskji kollha li normalment ikunu koperti għalihom iċ-ċittadini tal-Istat Membru 

kkonċernat bħala riżultat ta' reġistrazzjoni f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja għandhom 

jitqiesu li jilħqu l-kundizzjoni stabbilita fil-punt (c) tal-Artikolu 7(1).
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3. Stat Membru li jkun stabbilixxa proċedura ta' approvazzjoni għall-istituzzjonijiet ta’ 

edukazzjoni għolja skont l-Artikolu 15 għandu jeżenta applikanti milli jippreżentaw 

wieħed jew aktar mid-dokumenti jew evidenza msemmijin fil-punti (b), (c) jew (d) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1) jew fl-Artikolu 7(2), fejn iċ-

ċittadini ta' pajjiżi terzi jkunu ser jiġu ospitati minn istituzzjonijiet approvati ta’ 

edukazzjoni għolja.

Artikolu 12

Kundizzjonijiet speċifiċi għall-iskulari

1. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta' pajjiż terz għall-fini ta' skema ta' skambju ta' skulari jew fi proġett edukattiv, l-

applikant għandu jipprovdi evidenza:

(a) li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma jkunx la taħt l-età minima jew il-grad minimu u lanqas 

jaqbeż l-età massima jew il-grad massimu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat;

(b) li ġie aċċettat f’istituzzjoni ta' edukazzjoni;

(c) ta' parteċipazzjoni fi programm edukattiv rikonoxxut, Statali jew Reġjonali fil-

kuntest ta' skema ta' skambju ta' skulari jew proġett edukattiv operat minn 

stabbiliment ta' edukazzjoni skont il-liġi nazzjonali jew il-prattika amministrattiva;

(d) li l-istabbiliment ta' edukazzjoni, jew, safejn previst fil-liġi nazzjonali, parti terza, 

jaċċettaw ir-responsabbiltà għaċ-ċittadin ta' pajjiż terz matul il-permanenza fit-

territorju tal-Istat Membru kkonċernat, b'mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż tal-

istudji;
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(e) li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikollu akkomodazzjoni matul il-permanenza minn xi 

familja jew f'xi faċilità ta' akkomodazzjoni speċjali fl-istabbiliment ta' edukazzjoni 

jew, safejn ikun previst fil-liġi nazzjonali, fi kwalunkwe faċilità oħra li tilħaq il-

kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat u magħżula skont ir-regoli 

tal-iskema ta' skambju ta' skulari jew tal-proġett edukattiv li jkun qed jipparteċipa fih 

iċ-ċittadin ta' pajjiż terz.

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-ammissjoni ta' skulari li jipparteċipaw fi skema ta' 

skambju ta' skulari jew fi proġett edukattiv għal ċittadini ta' pajjiż terz li joffru l-istess 

possibbiltà liċ-ċittadini tagħhom stess.

Artikolu 13

Kundizzjonijiet speċifiċi għat-trainees

1. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta' pajjiż terz, għall-fini ta' taħriġ, l-applikant għandu:

(a) jippreżenta ftehim ta' taħriġ, li jipprevedi taħriġ teoretiku u prattiku, ma' entità 

ospitanti. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li tali ftehim ta' taħriġ ikun approvat mill-

awtorità kompetenti u li t-termini li fuqhom il-ftehim ikun ġie bbażat jilħqu r-

rekwiżiti stabbiliti mil-liġi nazzjonali, ftehimiet kollettivi jew mill-prattiki tal-Istat 

Membru kkonċernat. Il-ftehim ta' taħriġ għandu jinkludi:

(i) deskrizzjoni tal-programm ta' taħriġ, inkluż l-għan edukattiv jew il-komponenti 

ta' tagħlim;
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(ii) it-tul tat-traineeship;

(iii) il-kundizzjonijiet ta' kollokament u tas-superviżjoni tat-traineeship;

(iv) is-sigħat tat-traineeship; u

(v) ir-relazzjoni legali bejn it-trainee u l-entità ospitanti;

(b) jipprovdi evidenza li kiseb lawrja ta' edukazzjoni għolja fis-sentejn li jippreċedu d-

data ta' applikazzjoni jew li qed isegwi kors ta' studju li jwassal għal lawrja ta' 

edukazzjoni għolja;

(c) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li matul il-permanenza ċ-ċittadin 

ta' pajjiż terz ser ikollu riżorsi suffiċjenti biex ikopri l-ispejjeż tat-taħriġ;

(d) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz irċieva 

jew ser jirċievi taħriġ fil-lingwa sabiex jakkwista l-għarfien meħtieġ għall-fini tat-

traineeship;

(e) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li l-entità ospitanti taċċetta li 

tkun responsabbli għaċ-ċittadin ta' pajjiż terz, matul il-permanenza kollha fit-

territorju tal-Istat Membru kkonċernat, b'mod partikolari fejn għandhom x'jaqsmu l-

ispejjeż ta' sussistenza u ta' akkomodazzjoni;

(f) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz 

jingħata akkomodazzjoni matul il-permanenza mill-entità ospitanti, l-

akkomodazzjoni tkun tilħaq il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru 

kkonċernat.
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2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li t-traineeship ikun fl-istess qasam u fl-istess livell ta' 

kwalifika daqs il-lawrja ta' edukazzjoni għolja jew il-kors ta' studju msemmi fil-punt (b) 

tal-paragrafu 1.

3. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-entità ospitanti tissostanzja li t-traineeship ma jiħux il-

post ta' impjieg.

4. L-Istati Membri jistgħu jesiġu, skont il-liġi nazzjonali, impenn bil-miktub mill-entità 

ospitanti li, f'każijiet fejn trainee jibqa' illegalment fit-territorju tal-Istat Membru 

kkonċernat, dik l-entità ospitanti tkun responsabbli għar-rimborż tal-ispejjeż relatati mal-

permanenza u r-ritorn li jkunu tħallsu mill-fondi pubbliċi. Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-

entità ospitanti għandha tintemm sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li jintemm il-

ftehim ta' taħriġ.

Artikolu 14

Kundizzjonijiet speċifiċi għall-voluntiera

1. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta' pajjiż terz għall-fini ta' servizz volontarju, l-applikant għandu:

(a) jipprovdi ftehim mal-entità ospitanti jew, sa fejn hu previst mil-liġi nazzjonali tal-

Istat Membru kkonċernat, korp ieħor responsabbli fl-Istat Membru kkonċernat għall-

iskema ta' servizz volontarju li fiha jkun qed jipparteċipa ċ-ċittadin ta' pajjiż terz. Il-

ftehim għandu jinkludi:

(i) deskrizzjoni tal-iskema ta' servizz volontarju;

(ii) it-tul tas-servizz volontarju;
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(iii) il-kundizzjonijiet ta' kollokament u tas-superviżjoni tas-servizz volontarju;

(iv) in-numru ta' sigħat ta' volontarjat;

(v) ir-riżorsi disponibbli biex ikopri l-ispejjeż ta' sussistenza u ta' akkomodazzjoni 

taċ-ċittadin ta' pajjiż terz u somma minima ta' flus bħala pocket money għal 

matul il-permanenza; u

(vi) fejn applikabbli, it-taħriġ li ser jirċievi ċ-ċittadin ta' pajjiż terz biex jgħinu 

jwettaq is-servizz ta' volontarjat;

(b) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li, jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz 

jingħata akkomodazzjoni mill-entità ospitanti matul il-permanenza, l-

akkomodazzjoni tkun tilħaq il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru 

kkonċernat;

(c) jipprovdi evidenza li l-entità ospitanti jew, sa fejn hu previst mil-liġi nazzjonali, korp 

ieħor responsabbli mill-iskema ta’ servizz ta' volontarjat, għandhom polza ta’ 

assigurazzjoni għall-partijiet terzi;

(d) jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jesiġi hekk, li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz irċieva 

jew ser jirċievi introduzzjoni bażika tal-lingwa, l-istorja, l-istrutturi politiċi u soċjali 

ta' dak l-Istat Membru.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw limitu minimu u massimu tal-età għal ċittadini ta' 

pajjiż terz li japplikaw biex ikunu ammessi għal skema ta' servizz volontarju mingħajr 

preġudizzju għar-regoli taħt is-Servizz Volontarju Ewropew.
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3. Il-voluntiera li jipparteċipaw fis-Servizz Volontarju Ewropew m'għandhomx ikunu mitluba 

jippreżentaw evidenza taħt il-punt (c) u, fejn applikabbli, il-punt (d) tal-paragrafu 1.

Artikolu 15

Approvazzjoni ta' istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja,

 stabbilimenti ta' edukazzjoni, organizzazzjonijiet responsabbli għal skema ta' servizz volontarju

jew entitajiet li jospitaw trainees

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu għal 

proċedura ta' approvazzjoni għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, stabbilimenti ta' 

edukazzjoni, organizzazzjonijiet responsabbli minn skema ta' servizz volontarju jew 

entitajiet li jospitaw trainees.

2. L-approvazzjoni għandha tikkonforma mal-proċeduri stabbiliti fil-liġi nazzjonali jew tal-

prattika amministrattiva tal-Istat Membru kkonċernat.

3. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jistabbilixxi proċedura ta' approvazzjoni skont il-paragrafi 1 

u 2, huwa għandu jipprovdi informazzjoni ċara u trasparenti lill-entitajiet ospitanti 

kkonċernati dwar, fost l-oħrajn, il-kundizzjonijiet u l-kriterji għall-approvazzjoni, il-

perijodu tagħha ta' validità, il-konsegwenzi tan-nonkonformità, inkluż il-possibbiltà ta' 

rtirar jew nuqqas ta' tiġdid, kif ukoll dwar kwalunkwe sanzjoni applikabbli.
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Artikolu 16

Kundizzjonijiet speċifiċi għall-au pairs

1. Minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7, fir-rigward tal-ammissjoni ta' 

ċittadin ta’ pajjiż terz għall-fini ta' xogħol bħala au pair, iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz għandu:

(a) jipprovdi ftehim bejn iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz u l-familja ospitanti li jiddefinixxi d-

drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadin ta’ pajjiż terz bħala au pair, inklużi 

speċifikazzjonijiet dwar il-pocket money li għandu jirċievi, arranġamenti adegwati li 

jippermettu lill-au pair jattendi korsijiet u l-massimu ta' sigħat ta' dmirijiet fil-

familja;

(b) jkollu età ta' bejn 18-il sena u 30 sena. F'każijiet eċċezzjonali, l-Istati Membri jistgħu 

jippermettu l-ammissjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz, bħala au pair, li jkollu aktar mil-

limitu ta' età massima;

(c) jipprovdi evidenza li l-familja ospitanti jew organizzazzjoni li tkun ta' medjatur 

għall-au pairs, sa fejn ikun previst mil-liġi nazzjonali, taċċetta r-responsabbiltà għaċ-

ċittadin ta’ pajjiż terz matul il-permanenza kollha fit-territorju tal-Istat Membru 

kkonċernat, b'mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż tal-għajxien, l-akkomodazzjoni 

u r-riskji ta' inċidenti.

2. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz li japplika biex ikun ammess bħala 

au pair jipprovdi evidenza:

(a) ta' għarfien bażiku tal-lingwa tal-Istat Membru kkonċernat; jew

(b) li għandu edukazzjoni sekondarja, kwalifiki professjonali jew, fejn applikabbli, li 

jissodisfa l-kundizzjonijiet biex jeżerċita professjoni regolata, kif meħtieġ mil-liġi 

nazzjonali.
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3. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw li l-kollokament tal-au pairs għandu jsir biss minn 

organizzazzjoni li sservi ta' medjatur għall-au pairs taħt il-kundizzjonijiet definiti fil-liġi 

nazzjonali.

4. L-Istati Membri jistgħu jitolbu li l-membri tal-familja ospitanti jkunu ta' nazzjonalità 

differenti minn dik taċ-ċittadin ta' pajjiż terz li japplika biex ikun ammess għall-finijiet ta' 

au pairing u li ma jkollhomx rabtiet familjari maċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat.

5. In-numru massimu ta' sigħat għad-dmirijiet tal-au pair kull ġimgħa ma jistgħux jaqbżu 25 

siegħa. L-au pair għandu jkollu minn tal-anqas ġurnata waħda fil-ġimgħa mingħajr 

responsabbiltajiet ta' au pair.

6. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu somma minima ta' flus bħala pocket money li għandha 

titħallas lill-au pair.

KAPITOLU III

L-AWTORIZZAZZJONIJIET U T-TUL TA’ ŻMIEN TA’ 

RESIDENZA

Artikolu 17

Awtorizzazzjonijiet

1. Meta l-awtorizzazzjoni tkun fil-forma ta' permess ta' residenza, l-Istati Membri għandhom 

jużaw il-format stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 u għandhom idaħħlu t-termini 

"riċerkatur", "student", "skular", "trainee", "voluntier" jew "au pair" fuq dan il-permess ta' 

residenza.

2. Meta l-awtorizzazzjoni tkun fil-forma ta' viża għal permanenza twila, l-Istati Membri 

għandhom idaħħlu referenza li tiddikjara li din qed tinħareġ lil "riċerkatur", "student", 

"skular", "trainee", "voluntier" jew "au pair" taħt l-intestatura "rimarki" fuq l-istiker tal-

viża.
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3. Għal riċerkaturi u studenti li ġejjin fl-Unjoni fil-qafas ta' programm speċifiku tal-Unjoni 

jew multilaterali li jinkludi miżuri ta' mobilità, jew ftehim bejn żewġ istituzzjonijiet ta’ 

edukazzjoni għolja jew aktar, l-awtorizzazzjoni għandha tagħmel referenza għal dak il-

programm jew ftehim speċifiku.

4. Meta l-awtorizzazzjoni għal mobilità fuq perijodu twil tinħareġ lil riċerkatur fil-forma ta' 

permess ta' residenza, l-Istati Membri għandhom jużaw il-format stipulat fir-Regolament 

(KE) Nru 1030/2002 u jdaħħlu "mobilità-riċerkatur" fuq il-permess ta' residenza. Meta l-

awtorizzazzjoni għall-mobilità għal perijodu twil tinħareġ lil riċerkatur fil-forma ta' viża 

għal permanenza twila, l-Istati Membri għandhom idaħħlu "mobilità-riċerkatur" taħt l-

intestatura "rimarki" fuq l-istiker tal-viża.

Artikolu 18

Perijodu ta’ awtorizzazzjoni

1. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għar-riċerkaturi għandu jkun mill-anqas sena, jew 

għat-tul tal-ftehim ta' akkoljenza fejn dan ikun iqsar. L-awtorizzazzjoni għandha tkun 

imġedda jekk l-Artikolu 21 ma jkunx japplika.

Il-perijodu ta' awtorizzazzjoni għar-riċerkaturi li huma koperti mill-Unjoni jew il-

programmi multilaterali li jinkludu l-miżuri ta' mobilità għandu jkun minn tal-anqas 

sentejn, jew għat-tul tal-perijodu tal-ftehim ta' akkoljenza fejn dan ikun iqsar. Jekk il-

kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7 ma jintlaħqux għas-sentejn jew għall-

perijodu kollu tal-ftehim ta' akkoljenza, l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu 

japplika. L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jivverifikaw li r-raġunijiet għall-

irtirar stabbiliti fl-Artikolu 21 ma japplikawx.
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2. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għall-istudenti għandu jkun mill-anqas sena, jew 

għat-tul tal-istudji fejn dan ikun iqsar. L-awtorizzazzjoni għandha tkun imġedda jekk l-

Artikolu 21 ma japplikax.

Il-perijodu ta' awtorizzazzjoni għall-istudenti għandu jkun kopert mill-Unjoni jew minn 

programmi multilaterali li jinkludu miżuri ta' mobilità jew minn ftehim bejn żewġ 

istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jew aktar għandu jkun mill-anqas sentejn, jew għat-

tul tal-istudji tagħhom fejn dan ikun iqsar. Jekk il-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-

Artikolu 7 ma jintlaħqux għas-sentejn jew għall-perijodu kollu ta' studju, l-ewwel 

subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandu japplika. L-Istati Membri għandhom iżommu d-

dritt li jivverifikaw li r-raġunijiet għall-irtirar stabbiliti fl-Artikolu 21 ma japplikawx.

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw li l-perijodu totali ta’ residenza għall-istudji ma 

għandux jaqbeż it-tul ta’ żmien massimu, kif iddefinit fil-liġi nazzjonali.

4. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għall-iskulari għandu jkun għat-tul tal-iskema ta' 

skambju ta' skulari jew tal-proġett edukattiv fejn dan ikun iqsar minn sena, jew għal 

massimu ta' sena. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu darba t-tiġdid tal-

awtorizzazzjoni għall-perijodu meħtieġ biex jitlestew l-iskema ta' skambju ta' skulari jew 

il-proġett edukattiv jekk l-Artikolu 21 ma japplikax.

5. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għall-au pairs għandu jkun għat-tul tal-ftehim ta' 

bejn l-au pair u l-familja ospitanti fejn dan ikun anqas minn sena, jew għal perijodu 

massimu ta' sena. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu darba t-tiġdid tal-

awtorizzazzjoni għal perijodu massimu ta' sitt xhur, wara talba ġġustifikata mill-familja 

ospitanti, jekk l-Artikolu 21 ma japplikax.
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6. Il-perijodu ta' validità għal awtorizzazzjoni għat-trainees għandu jkun għat-tul tal-ftehim 

ta' taħriġ fejn dan ikun iqsar minn sitt xhur, jew għal massimu ta' sitt xhur. Jekk il-perijodu 

tal-ftehim ikun ta’ aktar minn sitt xhur, it-tul tal-validità tal-awtorizzazzjoni jista’ 

jikkorrispondi għall-perijodu kkonċernat skont il-liġi nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jippermettu darba t-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-

perijodu meħtieġ biex jitlesta t-traineeship, jekk l-Artikolu 21 ma japplikax.

7. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għall-voluntiera għandu jkun għat-tul tal-ftehim 

imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 13(1) fejn dan ikun iqsar minn sena, jew għal perijodu 

massimu ta' sena. Jekk il-perijodu tal-ftehim ikun ta’ aktar minn sena, it-tul tal-validità tal-

awtorizzazzjoni jista’ jikkorrispondi għall-perijodu kkonċernat skont il-liġi nazzjonali.

8. L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw li, fil-każ li l-validità tad-dokument ta' vjaġġar tal-

ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat ikun inqas minn sena jew inqas minn sentejn fil-każijiet 

imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni m'għandhiex 

taqbeż il-perijodu ta' validità tad-dokument ta’ vjaġġar.

9. Fejn l-Istati Membri jippermettu d-dħul u r-residenza matul l-ewwel sena abbażi ta’ viża 

għal permanenza twila, għandha tiġi ppreżentata applikazzjoni għal permess ta' residenza 

qabel l-iskadenza tal-viża għal permanenza twila. Il-permess ta' residenza għandu jinħareġ 

jekk l-Artikolu 21 ma japplikax.
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Artikolu 19

Informazzjoni addizzjonali

1. L-Istati Membri jistgħu jindikaw informazzjoni addizzjonali f'format stampat jew jaħżnu 

tali informazzjoni f'format elettroniku, kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 

1030/2002 u punt (a) 16 tal-Anness għalih. Din l-informazzjoni tista' tkun dwar ir-

residenza u, f'każijiet koperti mill-Artikolu 24 ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet ekonomiċi 

tal-istudent u tinkludi b'mod partikolari l-lista sħiħa tal-Istati Membri li fihom ir-riċerkatur 

jew student beħsiebu jmur fil-qafas tal-mobilità jew l-informazzjoni rilevanti dwar 

programm tal-Unjoni jew multilaterali li jinkludi miżuri ta' mobilità jew ftehim bejn żewġ 

istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja jew aktar.

2. L-Istati Membri jistgħu wkoll jistipulaw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' 

dan l-Artikolu għandha tkun indikata fuq il-viża għal permanenza twila, kif imsemmi fil-

punt 12 tal-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/951.

1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format 
uniformi għall-viża (ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1).
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KAPITOLU IV

Raġunijiet għal rifjut, 

irtirar jew għal nuqqas ta’ tiġdid 

tal-awtorizzazzjonijiet

Artikolu 20

Raġunijiet għal rifjut

1. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw applikazzjoni fejn:

(a) il-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 7 u l-kundizzjonijiet speċifiċi 

rilevanti stipulati fl-Artikoli 8, 11, 12, 13, 14 jew 16 ma jintlaħqux;

(b) id-dokumenti ppreżentati jkunu ġew akkwistati b’mod frodulenti, jew iffalsifikati, 

jew imbagħbsa;

(c) l-Istat Membru kkonċernat jippermetti biss l-ammissjoni permezz ta' entità ospitanti 

approvata u l-entità ospitanti ma tkunx approvata.

2. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw applikazzjoni fejn:

(a) l-entità ospitanti, korp ieħor kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 14(1), parti terza 

kif imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 12(1), il-familja ospitanti jew l-

organizzazzjoni li sservi ta' medjatur bejn l-au pairs ikunu fallew milli jissodisfaw l-

obbligi legali tagħhom fir-rigward ta' sigurtà soċjali, tassazzjoni, drittijiet tax-xogħol 

jew kundizzjonijiet tax-xogħol;
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(b) fejn applikabbli, it-termini ta' impjieg kif previsti fil-liġi nazzjonali jew fi ftehimiet 

kollettivi jew fil-prattiki tal-Istat Membru kkonċernat ma jintlaħqux mill-entità 

ospitanti jew il-familja ospitanti li ser timpjega ċ-ċittadin ta' pajjiż terz;

(c) l-entità ospitanti, korp ieħor kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 14(1), parti terza 

kif imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 12(1), il-familja ospitanti jew l-

organizzazzjoni li sservi ta' medjatur bejn l-au pairs ikunu ġew sanzjonati 

f'konformità mal-liġi nazzjonali minħabba xogħol mhux iddikjarat jew impjieg 

illegali;

(d) l-entità ospitanti ġiet stabbilita jew topera bil-għan ewlieni li tiffaċilita d-dħul ta' 

ċittadini ta' pajjiż terz li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva;

(e) fejn applikabbli, in-negozju tal-entità ospitanti qiegħed stralċjat jew ġie stralċjat taħt 

il-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza jew jekk ma tkunx qed issir attività 

ekonomika;

(f) l-Istat Membru jkollu evidenza jew raġunijiet serji u oġġettivi biex ikun stabbilit li ċ-

ċittadin ta' pajjiż terz ikun ser jirrisjedi għal raġunijiet differenti minn dawk li applika 

għalihom biex ikun ammess.

3. Fejn ċittadin ta' pajjiż terz japplika biex ikun ammess f'relazzjoni ta' impjieg tax-xogħol fi 

Stat Membru, dak l-Istat Membru jista' jivverifika jekk il-post inkwistjoni jistax jimtela' 

minn ċittadini ta' dak l-Istat Membru jew minn ċittadini oħra tal-Unjoni, jew minn ċittadini 

ta' pajjiż terz li qed jirrisjedu legalment f'dak l-Istat Membru, f'liema każ ikun jista' 

jirrifjuta l-applikazzjoni. Dan il-paragrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-

prinċipju tal-preferenza għal ċittadini tal-Unjoni kif espress fid-dispożizzjonijiet rilevanti 

tal-Atti ta' Adeżjoni rilevanti.
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4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, kwalunkwe deċiżjoni li tiġi rifjutata applikazzjoni 

għandha tieħu kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u tirrispetta l-prinċipju ta' 

proporzjonalità.

Artikolu 21

Raġunijiet għall-irtirar jew għar-rifjut ta’ tiġdid ta' awtorizzazzjoni

1. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew, fejn applikabbli, jirrifjutaw li jġeddu awtorizzazzjoni 

fejn:

(a) iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-

Artikolu 7, ħlief għall-Artikolu 7(6), jew il-kundizzjonijiet speċifiċi rilevanti stipulati 

fl-Artikoli 8, 11, 12, 13, 14, 16 jew il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 18;

(b) l-awtorizzazzjoni jew id-dokumenti ppreżentati jkunu ġew akkwistati b’mod 

frodulenti, jew iffalsifikati, jew imbagħbsa;

(c) l-Istat Membru kkonċernat jippermetti biss l-ammissjoni permezz ta' entità ospitanti 

approvata u l-entità ospitanti ma tkunx approvata;

(d) iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz jirrisjedi għal finijiet differenti minn dawk li għalihom iċ-

ċittadin ta’ pajjiż terz ġie awtorizzat jirrisjedi.

2. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew jirrifjutaw li jġeddu awtorizzazzjoni fejn:

(a) l-entità ospitanti jew korp ieħor imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 14(1), parti terza 

kif imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 12(1), il-familja ospitanti jew l-

organizzazzjoni li tkun qed isservi ta' medjatur bejn l-au pairs ikunu naqsu milli 

jissodisfaw l-obbligi legali tagħhom fir-rigward ta' sigurtà soċjali, tassazzjoni, 

drittijiet tax-xogħol jew kundizzjonijiet tax-xogħol;
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(b) fejn applikabbli, it-termini ta' impjieg kif previsti fil-liġi nazzjonali jew fi ftehimiet 

kollettivi jew fil-prattiki fl-Istat Membru kkonċernat ma jintlaħqux mill-entità 

ospitanti jew il-familja ospitanti li timpjega ċ-ċittadin ta' pajjiż terz;

(c) l-entità ospitanti, korp ieħor imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 14(1), parti terza kif 

imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 12(1), il-familja ospitanti jew l-organizzazzjoni li 

sservi ta' medjatur bejn l-au pairs ikunu ġew sanzjonati f'konformità mal-liġi 

nazzjonali minħabba xogħol mhux iddikjarat jew impjiegi illegali;

(d) l-entità ospitanti ġiet stabbilita jew topera bil-għan ewlieni li tiffaċilita d-dħul ta' 

ċittadini ta' pajjiż terz li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva;

(e) fejn applikabbli, in-negozju tal-entità ospitanti qiegħed jiġi stralċjat jew ġie stralċjat 

taħt il-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza jew ma tkunx qed issir attività 

ekonomika;

(f) fir-rigward ta' studenti, il-limiti ta’ żmien imposti fuq l-aċċess għall-attivitajiet 

ekonomiċi skont l-Artikolu 24 ma jiġux rispettati jew student ma jagħmilx progress 

suffiċjenti fl-istudji rilevanti skont il-liġi nazzjonali jew il-prattika amministrattiva.

3. Fil-każ ta' rtirar, meta jkun qed jivvaluta n-nuqqas ta' progress fl-istudji rilevanti, kif 

imsemmi fil-punt (f) tal-paragrafu 2, Stat Membru jista' jikkonsulta mal-entità ospitanti.

4. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew jirrifjutaw li jġeddu awtorizzazzjoni għal raġunijiet ta' 

ordni pubbliku, jew ta' sigurtà pubblika jew ta' saħħa pubblika.
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5. Fejn ċittadin ta' pajjiż terz japplika għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni biex jidħol 

f'relazzjonijiet ta' impjieg jew biex ikompli jkun fihom fi Stat Membru, bl-eċċezzjoni ta' 

riċerkatur li jkompli r-relazzjoni ta' impjieg mal-istess entità ospitanti, dak l-Istat Membru 

jista' jivverifika jekk il-post inkwistjoni jistax jimtela' minn ċittadini ta' dak l-Istat Membru 

jew minn ċittadini oħra tal-Unjoni, jew minn ċittadini ta' pajjiż terz li ilhom residenti f'dak 

l-Istat Membru għal żmien twil, f'liema każ jista' jirrifjuta li jġedded l-awtorizzazzjoni. 

Dan il-paragrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-preferenza għal 

ċittadini tal-Unjoni kif espress fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti ta' Adeżjoni rilevanti.

6. Fejn Stat Membru jkollu l-ħsieb li jirtira jew ma jġeddidx l-awtorizzazzjoni ta' student 

skont il-punti (a), (c), (d) jew (e) tal-paragrafu 2, l-istudent għandu jitħalla jippreżenta 

applikazzjoni biex ikun ospitat minn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja differenti għal kors 

ta' studju ekwivalenti sabiex ikunu jistgħu jitlestew l-istudji. L-istudent għandu jitħalla 

jibqa' fit-territorju tal-Istat Membri sakemm l-awtorità kompetenti jkunu ħadu deċiżjoni 

dwar l-applikazzjoni.

7. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, kwalunkwe deċiżjoni li tiġi rtirata awtorizzazzjoni 

jew li jiġi rifjutat it-tiġdid ta' awtorizzazzjoni għandha tieħu kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi 

tal-każ u tirrispetta l-prinċipju ta' proporzjonalità.
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KAPITOLU V

DRITTIJIET

Artikolu 22

Trattament indaqs

1. Ir-riċerkaturi għandhom ikunu intitolati għal trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 

Membru kkonċernat kif previst fl-Artikolu 12(1) u (4) tad-Direttiva 2011/98/UE.

2. L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu t-trattament indaqs fir-rigward tar-riċerkaturi:

(a) taħt il-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2011/98/UE, billi jeskludu għotjiet u 

self għall-istudju u l-manteniment jew għotjiet u self oħra;

(b) taħt il-punt (e) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2011/98/UE, billi ma jagħtux 

benefiċċji għall-familja lir-riċerkaturi li ġew awtorizzati li jirrisjedu fit-territorju tal-

Istat Membru kkonċernat għal perijodu li ma jeċċedix is-sitt xhur;

(c) taħt il-punt (f) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2011/98/UE, billi jillimitaw l-

applikazzjoni tiegħu għal każijiet fejn il-post ta' residenza rreġistrat jew tas-soltu tal-

membri tal-familja tar-riċerkatur, li għalihom jitlob il-benefiċċji, jinsab fit-territorju 

tal-Istat Membru kkonċernat;

(d) taħt il-punt (g) tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2011/98/UE, billi jirrestrinġu l-aċċess 

għall-akkomodazzjoni.
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3. It-trainees, il-voluntiera u l-au pairs, meta jitqiesu li huma f'relazzjoni ta' impjieg fl-Istat 

Membru kkonċernat, u l-istudenti għandhom ikunu intitolati għal trattament indaqs bħaċ-

ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat kif previst fl-Artikolu 12(1) u (4) tad-

Direttiva 2011/98/UE soġġett għar-restrizzjonijiet previsti fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu.

4. It-trainees, il-voluntiera, u l-au pairs, meta ma jitqisux li huma f'relazzjoni ta' impjieg fl-

Istat Membru kkonċernat, u l-iskulari għandhom ikunu intitolati għal trattament 

indaqs rigward l-aċċess għal oġġetti u servizzi kif ukoll rigward il-forniment ta' oġġetti u 

servizzi li jkunu disponibbli għall-pubbliku, kif previst mil-liġi nazzjonali, kif ukoll, fejn 

applikabbli, rigward ir-rikonoxximent ta' diplomi, ċertifikati u kwalifiki professjonali oħra 

f'konformità mal-proċeduri nazzjonali rilevanti.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtuhomx trattament indaqs rigward il-proċeduri 

għall-ksib ta' akkomodazzjoni u jew/servizzi previsti mill-uffiċċji pubbliċi għall-impjieg 

f'konformità mal-liġi nazzjonali.

Artikolu 23

Tagħlim minn riċerkaturi

Ir-riċerkaturi jistgħu, flimkien ma' attivitajiet ta' riċerka, jgħallmu skont il-liġi nazzjonali. L-Istati 

Membri jistgħu jistabbilixxu għadd massimu ta' sigħat jew ta' jiem għall-attività tat-tagħlim.



14958/2/15 REV 2 JA/chc 61
DGD 1 MT

Artikolu 24

Attivitajiet ekonomiċi minn studenti

1. L-istudenti, barra mill-ħin ta' studju tagħhom u soġġett għar-regoli u l-kundizzjonijiet 

applikabbli għall-attività rilevanti fl-Istat Membru kkonċernat, għandhom ikunu intitolati li 

jiġu impjegati u jistgħu jkunu intitolati jeżerċitaw attività ekonomika bħala persuni li 

jaħdmu għal rashom, soġġett għal-limitazzjonijiet previsti fil-paragrafu 3.

2. Fejn jeħtieġ, l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-istudenti u/jew lill-impjegaturi 

awtorizzazzjoni minn qabel skont il-liġi nazzjonali.

3. Kull Stat Membru għandu jiddetermina l-akbar għadd ta' sigħat fil-ġimgħa jew jiem jew 

xhur fis-sena permessi għal din l-attività, li ma għandhiex tkun inqas minn 15-il siegħa fil-

ġimgħa, jew l-ekwivalenti f'jiem jew xhur fis-sena. Is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-

Istat Membru kkonċernat tista’ tittieħed inkonsiderazzjoni.

Artikolu 25

Permanenza għall-fini ta' tfittix ta' impjieg jew intraprenditorija 

għal riċerkaturi u studenti

1. Wara t-tlestija tar-riċerka jew l-studji, ir-riċerkaturi u l-istudenti għandu jkollhom il-

possibbiltà li jibqgħu fit-territorju tal-Istat Membru li ħareġ awtorizzazzjoni taħt l-

Artikolu 17, abbażi tal-permess ta' residenza msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, 

għal perijodu ta' mill-inqas disa' xhur sabiex ifittxu impjieg jew jibdew negozju.
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2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu livell minimu ta' titlu akkademiku li l-

istudenti għandhom ikunu laħqu sabiex jibbenefikaw mill-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. 

Dak il-livell ma għandux ikun ogħla mil-livell 7 tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki1.

3. Għall-finijiet tal-permanenza msemmija fil-paragrafu 1, meta ssir applikazzjoni mir-

riċerkatur jew l-istudent, l-Istati Membri għandhom joħorġu permess ta' residenza lil dak 

iċ-ċittadin tal-pajjiż terz f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1030/2002, fejn il-

kundizzjonijiet stipulati fil-punti (a), (c), (d) u (e) tal-Artikolu 7(1), l-Artikolu 7(7) u, fejn 

applikabbli, fl-Artikolu 7(2) ta' din id-Direttiva għadhom sodisfatti. L-Istati Membri 

għandhom jesiġu, għar-riċerkaturi, konferma mill-organizzazzjoni ta' riċerka tat-tlestija tal-

attività ta' riċerka jew, għall-istudenti, evidenza li kisbu diploma jew ċertifikat ta' 

edukazzjoni għolja jew evidenza oħra ta' kwalifiki formali. Fejn applikabbli, u jekk id-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 26 għadhom sodisfatti, il-permess ta' residenza previst f'dak l-

Artikolu għandu jiġġedded kif meħtieġ.

4. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw applikazzjoni taħt dan l-Artikolu fejn:

(a) il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 3 u, fejn applikabbli, fil-paragrafi 2 u 5 ma 

jiġux sodisfatti,

(b) id-dokumenti ppreżentati jkunu nkisbu b'mod frodulenti, jew ġew iffalsifikati, jew 

imbagħbsa.

5. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-applikazzjoni taħt dan l-Artikolu tar-riċerkatur jew tal-

istudent u, fejn applikabbli, tal-membri tal-familja tar-riċerkatur, tiġi ppreżentata mill-inqas 

30 jum qabel l-iskadenza tal-awtorizzazzjoni maħruġa taħt l-Artikoli 17 jew 26.

1 Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar l-
istabbiliment tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-Tagħlim tul il-Ħajja (ĠU C 111, 
6.5.2008, p. 1).
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6. Jekk l-evidenza tal-ksib ta' diploma jew ċertifikat ta' edukazzjoni għolja jew evidenza oħra 

ta' kwalifiki formali jew il-konferma mill-organizzazzjoni ta' riċerka tat-tlestija tal-attività 

ta' riċerka ma jkunux disponibbli qabel l-iskadenza tal-awtorizzazzjoni maħruġa taħt l-

Artikolu 17, u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha jkunu sodisfatti, l-Istati Membri għandhom 

jippermettu liċ-ċittadin ta' pajjiż terz jibqa' fit-territorju tagħhom sabiex jippreżenta tali 

evidenza fi żmien raġonevoli f'konformità mal-liġi nazzjonali.

7. Wara minimu ta' tliet xhur mill-ħruġ tal-permess ta' residenza taħt dan l-Artikolu mill-Istat 

Membru kkonċernat, dan tal-aħħar jista' jitlob li ċ-ċittadini ta' pajjiż terz jagħtu prova li 

huma għandhom ċans ġenwin li jiġu ingaġġati jew li jibdew negozju.

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-impjieg li qiegħed ifittex iċ-ċittadin ta' pajjiż terz jew in-

negozju li qiegħed fil-proċess li jibda jikkorrispondi għal-livell ta' riċerka jew ta' studji li 

tlestew.

8. Jekk il-kundizzjonijiet previsti fil-paragrafu 3 jew 7 ma għadhomx sodisfatti, l-Istati 

Membri jistgħu jirtiraw il-permess ta' residenza taċ-ċittadin ta' pajjiż terz u, fejn 

applikabbli, tal-membri tal-familja tiegħu skont il-liġi nazzjonali.

9. It-tieni Stati Membri jistgħu japplikaw dan l-Artikolu għar-riċerkaturi u, fejn applikabbli, 

għall-membri tal-familja tar-riċerkatur jew għall-istudenti li jirrisjedu jew irrisjedew fit-

tieni Stat Membru kkonċernat f'konformità mal-Artikoli 28, 29, 30 jew 31.
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Artikolu 26

Membri tal-familja ta' riċerkaturi

1. Bil-għan li jippermettu lill-membri tal-familja ta' riċerkaturi jingħaqdu mar-riċerkatur fl-

ewwel Stat Membru jew, fil-każ ta' mobilità għal perijodu twil, fit-tieni Stati Membri, l-

Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/86/KE bid-

derogi stipulati f'dan l-Artikolu.

2. B'deroga mill-Artikolu 3(1) u mill-Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/86/KE, l-għoti ta' permess 

ta' residenza lill-membri tal-familja ma għandux jiddependi mir-rekwiżit li r-riċerkatur 

ikollu prospetti raġonevoli li jikseb id-dritt ta' residenza permanenti u jkollu perijodu 

minimu ta' residenza.

3. B’deroga mill-aħħar subparagrafu tal-Artikolu 4(1) u mill-Artikolu 7(2) tad-

Direttiva 2003/86/KE, il-kundizzjonijiet u l-miżuri ta' integrazzjoni msemmija fihom 

jistgħu japplikaw biss wara li l-persuni kkonċernati jkunu ngħataw permess ta' residenza.

4. B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2003/86/KE, il-permessi 

ta’ residenza għall-membri tal-familja għandhom jingħataw minn Stat Membru, jekk il-

kundizzjonijiet għar-riunifikazzjoni tal-familja jiġu sodisfatti, fi żmien 90 jum mid-data li 

fiha tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni kompluta. L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru kkonċernat għandha tipproċessa l-applikazzjoni għall-membri tal-familja fl-istess 

ħin mal-applikazzjoni għall-ammissjoni jew għall-mobilità għal perijodu twil tar-

riċerkatur, f'każ li l-applikazzjoni għall-membri tal-familja tiġi ppreżentata fl-istess ħin. Il-

permess ta' residenza għall-membri tal-familja għandu jingħata biss jekk għar-riċerkatur 

tinħareġ awtorizzazzjoni taħt l-Artikolu 17.
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5. B'deroga mill-Artikoli 13(2) u (3) tad-Direttiva 2003/86/KE, it-tul tal-validità tal-permess 

ta' residenza tal-membri tal-familja għandu, bħala regola ġenerali, jintemm fid-data ta' 

skadenza tal-awtorizzazzjoni tar-riċerkatur. Dan jinkludi, fejn applikabbli, 

awtorizzazzjonijiet maħruġa lir-riċerkatur għall-finijiet ta' tfittix ta' impjieg jew 

intraprenditorija f'konformità mal-Artikolu 25. L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-perijodu 

ta' validità tad-dokumenti tal-ivvjaġġar tal-membri tal-familja jkopru mill-inqas it-tul ta' 

żmien tal-permanenza ppjanata.

6. B'deroga mit-tieni sentenza tal-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2003/86/KE, l-ewwel Stat 

Membru jew, fil-każ ta' mobilità għal perijodu twil, it-tieni Stati Membri ma għandhom 

japplikaw l-ebda limitu ta' żmien fir-rigward tal-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-membri 

tal-familja, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali bħal livelli partikolarment għolja ta' qgħad.

KAPITOLU VI

MOBILITÀ BEJN L-ISTATI MEMBRI

Artikolu 27

Mobilità fi ħdan l-UE

1. Ċittadin ta' pajjiż terz li għandu awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru 

għall-finijiet ta' studji fil-qafas ta' programm tal-Unjoni jew programm multilaterali li 

jinkludi miżuri ta' mobilità jew fil-qafas ta' qbil bejn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni 

għolja jew aktar, jew għall-finijiet ta' riċerka jista' jidħol u jibqa' sabiex iwettaq parti mill-

istudji jew mir-riċerka f'wieħed mit-tieni Stati Membri jew f'diversi minnhom abbażi ta' 

dik l-awtorizzazzjoni u dokument tal-ivvjaġġar validu skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-

Artikoli 28, 29 u 31 u soġġett għall-Artikolu 32.
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2. Matul il-mobilità msemmija fil-paragrafu 1, ir-riċerkaturi jistgħu, flimkien ma' attivitajiet 

ta' riċerka, jgħallmu u l-istudenti jistgħu, flimkien mal-istudji tagħhom, jaħdmu, f'wieħed 

mit-tieni Stati Membri jew f'diversi minnhom f'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fl-

Artikoli 23 u 24 rispettivament.

3. Meta riċerkatur imur jgħix f'tieni Stat Membru f'konformità mal-Artikolu 28 jew 29, il-

membri tal-familja li jkollhom permess ta' residenza maħruġ f'konformità mal-Artikolu 26 

għandhom ikunu awtorizzati jakkumpanjaw lir-riċerkatur fil-qafas tal-mobilità tar-

riċerkatur taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 30.

Artikolu 28

Mobilità għal perijodu qasir tar-riċerkaturi

1. Ir-riċerkatur li għandhom awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru 

għandhom ikunu intitolati li jibqgħu sabiex iwettqu parti mir-riċerka tagħhom fi 

kwalunkwe organizzazzjoni ta' riċerka f'wieħed mit-tieni Stati Membri jew f'diversi 

minnhom għal perijodu ta' mhux aktar minn 180 jum fi kwalunkwe perijodu ta' 360 jum 

għal kull Stat Membru, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2. It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li r-riċerkatur, l-organizzazzjoni ta' riċerka fl-ewwel Stat 

Membru jew l-organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat Membru jinnotifikaw lill-

awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru u t-tieni Stat Membru dwar l-intenzjoni 

tar-riċerkatur li jwettaq parti mir-riċerka fl-organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat 

Membru.
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F'tali każijiet, it-tieni Stat Membru għandu jippermetti li n-notifika ssir jew:

(a) meta ssir l-applikazzjoni fl-ewwel Stat Membru, fejn il-mobilità lejn it-tieni Stat 

Membru tkun diġà prevista f'dak l-istadju; jew

(b) wara li r-riċerkatur ikun ġie ammess fl-ewwel Stat Membru, hekk kif tkun magħrufa 

l-mobilità maħsuba lejn it-tieni Stati Membru.

3. Fejn in-notifika tkun saret f'konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 2, u fejn it-tieni Stat 

Membru ma jkun qajjem l-ebda oġġezzjoni mal-ewwel Stat Membru f'konformità mal-

paragrafu 7, il-mobilità tar-riċerkatur lejn it-tieni Stat Membru tista' sseħħ fi kwalunkwe 

mument fi ħdan il-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni.

4. Fejn in-notifika tkun saret f'konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 2, il-mobilità tista' 

tinbeda immedjatament wara n-notifika lit-tieni Stat Membru jew fi kwalunkwe mument 

wara dan fi ħdan il-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni.

5. In-notifika għandha tinkludi d-dokument tal-ivvjaġġar validu, kif previst fil-punt (a) tal-

Artikolu 7(1) u l-awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru li tkopri l-

perijodu tal-mobilità.
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6. It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifika tinkludi t-trasmissjoni tad-dokumenti u l-

informazzjoni li ġejjin:

(a) il-ftehim ta' akkoljenza fl-ewwel Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 10 jew, jekk 

it-tieni Stat Membru jitlob hekk, ftehim ta' akkoljenza konkluż mal-organizzazzjoni 

ta' riċerka fit-tieni Stat Membru;

(b) fejn mhux speċifikat fil-ftehim ta' akkoljenza, it-tul ta' żmien u d-dati ppjanati tal-

mobilità;

(c) evidenza li r-riċerkatur għandu assigurazzjoni medika għar-riskji kollha li 

normalment jiġu koperti għaċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat kif previst fil-

punt (c) tal-Artikolu 7(1);

(d) evidenza li waqt il-permanenza r-riċerkatur ser ikollu biżżejjed riżorsi biex ikopri l-

ispejjeż ta' sussistenza mingħajr ma jirrikorri għas-sistema ta' assistenza soċjali tal-

Istat Membru, kif previst fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1), kif ukoll l-ispejjeż tal-

ivvjaġġar lejn l-ewwel Stat membru fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 32(4);

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifikatur jipprovdi, qabel il-bidu tal-mobilità, l-

indirizz tar-riċerkatur ikkonċernat fit-territorju tat-tieni Stat Membru.

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifikatur jippreżenta d-dokumenti f'lingwa uffiċjali 

tal-Istat Membru kkonċernat jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata 

minn dak l-Istat Membru.
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7. Abbażi tan-notifika msemmija fil-paragrafu 2, it-tieni Stat Membru jista' joġġezzjona 

għall-mobilità tar-riċerkatur lejn it-territorju tiegħu fi żmien 30 jum minn meta tiġi riċevuta 

n-notifika kompluta, fejn:

(a) ma jiġux sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 5 jew, fejn applikabbli, fil-

paragrafu 6;

(b) tapplika waħda mir-raġunijiet għal rifjut stipulati fil-punti (b) jew (c) tal-

Artikolu 20(1) jew fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu;

(c) ikun intlaħaq il-perijodu massimu ta' permanenza msemmi fil-paragrafu 1.

8. Ir-riċerkaturi li jitqiesu ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa 

pubblika ma għandhomx jitħallew jidħlu jew jibqgħu fit-territorju tat-tieni Stat Membru.

9. L-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru għandhom jinformaw mingħajr dewmien 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru u lin-notifikatur bil-miktub dwar l-

oġġezzjoni tagħhom għall-mobilità. Fejn it-tieni Stat Membru joġġezzjona għall-mobilità 

f'konformità mal-paragrafu 7 u l-mobilità tkun għadha ma seħħitx, ir-riċerkatur ma 

għandux jitħalla jwettaq parti mir-riċerka fl-organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat 

Membru. Fejn il-mobilità tkun diġà seħħet, għandu japplika l-Artikolu 32(4).

10. Wara li jiskadi l-perijodu ta' oġġezzjoni, it-tieni Stat Membru jista' joħroġ dokument għar-

riċerkatur li jattesta li dan huwa intitolat jibqa' fit-territorju tiegħu u jgawdi mid-drittijiet 

previsti f'din id-Direttiva.
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Artikolu 29

Mobilità għal perijodu twil tar-riċerkaturi

1. B'rabta mar-riċerkaturi li għandhom awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat 

Membru u li għandhom l-intenzjoni li jibqgħu sabiex iwettqu parti mir-riċerka tagħhom fi 

kwalunkwe organizzazzjoni ta' riċerka f'wieħed mit-tieni Stati Membri jew f'diversi 

minnhom għal perijodu ta' aktar minn 180 jum għal kull Stat Membru, it-tieni Stat Membru 

għandu jew:

(a) japplika l-Artikolu 28 u jippermetti lir-riċerkatur jibqa' fit-territorju abbażi ta' u matul 

il-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru; jew

(b) japplika l-proċedura prevista fil-paragrafi minn 2 sa 7.

It-tieni Stat Membru jista' jiddefinixxi perijodu massimu tal-mobilità għal perijodu twil ta' 

riċerkatur li ma għandhiex tkun inqas minn 360 jum.

2. Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil:

(a) it-tieni Stat Membru jista' jesiġi li r-riċerkatur, l-organizzazzjoni ta' riċerka fl-ewwel 

Stat Membru jew l-organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat Membru jibagħtu d-

dokumenti li ġejjin:

(i) dokument tal-ivvjaġġar validu, kif previst fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1) u 

awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru;
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(ii) evidenza li r-riċerkatur għandu assigurazzjoni medika għar-riskji kollha li 

normalment jiġu koperti għaċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat kif previst 

fil-punt (c) tal-Artikolu 7(1);

(iii) evidenza li waqt il-permanenza r-riċerkatur ser ikollu biżżejjed riżorsi biex 

ikopri l-ispejjeż ta' sussistenza mingħajr ma jirrikorri għas-sistema ta' 

assistenza soċjali tal-Istat Membru, kif previst fil-punt(e) tal-Artikolu 7(1), kif 

ukoll l-ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn l-ewwel Stat Membru fil-każijiet imsemmija 

fil-punt (b) tal-Artikolu 32(4);

(iv) il-ftehim ta' akkoljenza fl-ewwel Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 10 jew, 

jekk it-tieni Stat Membru jitlob hekk, ftehim ta' akkoljenza konkluż mal-

organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat Membru;

(v) fejn ma jkunu speċifikati fl-ebda dokument ippreżentat mill-applikant, it-tul ta' 

żmien u d-dati ppjanati tal-mobilità.

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li l-applikant jipprovdi l-indirizz tar-riċerkatur 

ikkonċernat fit-territorju tiegħu. Fejn il-liġi nazzjonali tat-tieni Stat Membru teħtieġ li 

jingħata indirizz meta ssir l-applikazzjoni u r-riċerkatur ikkonċernat għadu ma jafx l-

indirizz futur tiegħu, dak l-Istat Membru għandu jaċċetta indirizz temporanju. F'tali 

każ, ir-riċerkatur għandu jipprovdi l-indirizz permanenti tiegħu mhux aktar tard minn 

meta tinħareġ l-awtorizzazzjoni għall-mobilità għal perijodu twil.
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It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li l-applikant jippreżenta d-dokumenti f'lingwa 

uffiċjali ta' dak l-Istat Membru jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni 

ddeterminata minn dak l-Istat Membru.

(b) it-tieni Stat Membru għandu jieħu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-mobilità għal 

perijodu twil u jinnotifika d-deċiżjoni bil-miktub lill-applikant mill-aktar fis 

possibbli, iżda mhux aktar tard minn 90 jum mid-data li fiha ġiet ippreżentata l-

applikazzjoni kompluta lill-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru;

(c) ir-riċerkatur ma għandux ikun mitlub jitlaq mit-territorji tal-Istati Membri sabiex 

jippreżenta l-applikazzjoni u ma għandux ikun soġġett għal rekwiżit ta' viża;

(d) ir-riċerkatur għandu jitħalla jwettaq parti mir-riċerka tiegħu fl-organizzazzjoni ta' 

riċerka fit-tieni Stat Membru sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal 

mobilità għal perijodu twil mill-awtoritajiet kompetenti, dment li:

(i) la l-perijodu msemmi fl-Artikolu 28(1) u lanqas il-perijodu ta' validità tal-

awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru ma jkunu skadew; u

(ii) jekk it-tieni Stat Membru jesiġi hekk, l-applikazzjoni kompluta tkun ġiet 

ippreżentata lit-tieni Stat Membru mill-inqas 30 jum qabel ma tibda l-mobilità 

għal perijodu twil tar-riċerkatur;
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(e) applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil ma tistax tintbagħat fl-istess ħin bħal 

notifika għal mobilità għal perijodu qasir. Fejn ikun hemm bżonn ta' mobilità għal 

perijodu twil wara li tkun bdiet il-mobilità għal perijodu qasir tar-riċerkatur, it-tieni 

Stat Membru jista' jitlob li l-applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil tiġi 

ppreżentata mill-inqas 30 jum qabel it-tmiem tal-mobilità għal perijodu qasir.

3. It-tieni Stat Membru jista' jirrifjuta applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil fejn:

(a) ma jiġux sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (a) tal-paragrafu 2;

(b) tapplika waħda mir-raġunijiet għal rifjut stipulati fl-Artikolu 20, bl-eċċezzjoni tal-

punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu;

(c) l-awtorizzazzjoni tar-riċerkatur fl-ewwel Stat Membru tiskadi matul il-proċedura; 

jew

(d) fejn applikabbli, jintlaħaq il-perijodu massimu ta' permanenza msemmi fit-tieni 

subparagrafu tal-paragrafu 1.

4. Ir-riċerkaturi li jitqiesu ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa 

pubblika ma għandhomx jitħallew jidħlu jew jibqgħu fit-territorju tat-tieni Stat Membru.

5. Fejn it-tieni Stat Membru jieħu deċiżjoni pożittiva dwar l-applikazzjoni għal mobilità għal 

perijodu twil kif imsemmi fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għar-riċerkatur għandha 

tinħareġ awtorizzazzjoni f'konformità mal-Artikolu 17(4). It-tieni Stat Membru għandu 

jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru meta tinħareġ awtorizzazzjoni 

għal mobilità għal perijodu twil.
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6. It-tieni Stat Membru jista' jirtira l-awtorizzazzjoni għal mobilità għal perijodu twil fejn:

(a) ma jiġux jew ma għadhomx jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (a) tal-

paragrafu 2 jew fil-paragrafu 4; jew

(b) tapplika waħda mir-raġunijiet għall-irtirar ta' awtorizzazzjoni, kif stipulat fl-

Artikolu 21, bl-eċċezzjoni tal-punt (a) tal-paragrafu 1, il-punt (f) tal-paragrafu 2, u l-

paragrafi (3), (5) u (6) ta' dak l-Artikolu.

7. Meta Stat Membru jieħu deċiżjoni dwar mobilità għal perijodu twil, il-paragrafi 2 sa 5 tal-

Artikolu 34 għandhom japplikaw kif meħtieġ.

Artikolu 30

Mobilità tal-membri tal-familja tar-riċerkaturi

1. Il-membri tal-familja ta' riċerkatur li għandhom permess ta' residenza validu maħruġ mill-

ewwel Stat Membru għandhom ikunu intitolati jidħlu, u jibqgħu, fit-tieni Stat Membru jew 

f'diversi tieni Stati Membri sabiex jakkumpanjaw lir-riċerkatur.

2. Meta t-tieni Stat Membru japplika l-proċedura ta' notifika msemmija fl-Artikolu 28(2), 

huwa għandu jitlob it-trasmissjoni tad-dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin:

(a) id-dokumenti u l-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu 5 u l-punti (b), (c) u (d) 

tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 28 relatati mal-membri tal-familja li jakkumpanjaw lir-

riċerkatur;

(b) evidenza li l-membru tal-familja rrisjeda bħala membru tal-familja tar-riċerkatur fl-

ewwel Stat Membru f'konformità mal-Artikolu 26.
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It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifikant jippreżenta d-dokumenti f'lingwa uffiċjali ta' 

dak l-Istat Membru jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata minn dak l-

Istat Membru.

It-tieni Stat Membru jista' joġġezzjona għall-mobilità tal-membru tal-familja lejn it-

territorju tiegħu fejn il-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu ma jiġux sodisfatti. 

Il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 7 u l-paragrafu 9 tal-Artikolu 28 għandhom japplikaw għal 

dawk il-membri tal-familja kif meħtieġ.

3. Meta t-tieni Stat Membru japplika l-proċedura msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 29(1), 

għandha tiġi ppreżentata applikazzjoni mir-riċerkatur jew mill-membri tal-familja tar-

riċerkatur lill-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru. It-tieni Stat Membru għandu 

jesiġi li l-applikant jibgħat id-dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin relatati mal-membri tal-

familja:

(a) id-dokumenti u l-informazzjoni meħtieġa skont il-punti (i), (ii), (iii) u (v) tal-punt (a) 

tal-Artikolu 29(2) relatati mal-membri tal-familja li jakkumpanjaw lir-riċerkatur;

(b) evidenza li l-membru tal-familja rrisjeda bħala membru tal-familja tar-riċerkatur fl-

ewwel Stat Membru f'konformità mal-Artikolu 26.

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li l-applikant jippreżenta d-dokumenti f'lingwa uffiċjali ta' 

dak l-Istat Membru jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata minn dak l-

Istat Membru.
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It-tieni Stat Membru jista' ma jilqax l-applikazzjoni għall-mobilità fit-tul tal-membru tal-

familja lejn it-territorju tiegħu fejn il-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu ma 

jiġux sodisfatti. Il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, il-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 3, il-

paragrafu 5, il-punt (b) tal-paragrafu 6 u l-paragrafu 7 tal-Artikolu 29 għandhom japplikaw 

għal dawk il-membri tal-familja kif meħtieġ.

Il-validità tal-awtorizzazzjoni għall-mobilità fit-tul tal-membri tal-familja għandha, bħala 

regola ġenerali, tintemm fid-data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni tar-riċerkatur maħruġa 

mit-tieni Stat Membru.

L-awtorizzazzjoni għall-mobilità fit-tul tal-membri tal-familja tista' tiġi rtirata jew it-tiġdid 

tagħha jista' jiġi rrifjutat jekk l-awtorizzazzjoni għall-mobilità fit-tul tar-riċerkatur li 

qegħdin jakkumpanjaw tiġi rtirata jew it-tiġdid tagħha jiġi rrifjutat u huma ma jgawdu 

minn l-ebda dritt awtonomu ta' residenza.

4. Il-membri tal-familja li jitqiesu ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew 

is-saħħa pubblika ma għandhomx jitħallew jidħlu jew jibqgħu fit-territorju tat-tieni Stat 

Membru.
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Artikolu 31

Mobilità ta' studenti

1. Studenti li għandhom awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru, u li huma 

koperti minn programm tal-Unjoni jew programm multilaterali li jinkludi miżuri ta' 

mobilità jew minn qbil bejn żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew aktar 

għandhom ikunu intitolati jidħlu u jibqgħu sabiex iwettqu parti mill-istudji tagħhom 

f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja f'wieħed mit-tieni Stati Membri jew f'diversi minnhom 

għal perijodu ta' mhux aktar minn 360 jum għal kull Stat Membru, soġġetti għall-

kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi minn 2 sa 10.

Student li mhuwiex kopert minn programm tal-Unjoni jew programm multilaterali li 

jinkludu miżuri ta' mobilità jew minn qbil bejn żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja 

jew aktar, għandu jippreżenta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jidħol u jibqa' fit-

tieni Stat Membru sabiex iwettaq parti mill-istudji f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja 

f'konformità mal-Artikoli 7 u 11.

2. It-tieni Stat Membru jista' jitlob lill-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fl-ewwel Stat 

Membru, lill-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fit-tieni Stat Membru jew lill-istudent biex 

jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel u tat-tieni Stati Membri dwar l-

intenzjoni tal-istudent li jwettaq parti mill-istudji fl-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fit-

tieni Stat Membru.
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F'każijiet bħal dawn, it-tieni Stat Membru għandu jippermetti li n-notifika ssir jew:

(a) meta ssir l-applikazzjoni fl-ewwel Stat Membru, fejn il-mobilità lejn it-tieni Stat 

Membru tkun diġà prevista f'dak l-istadju; jew

(b) wara li l-istudent jiġi ammess fl-ewwel Stat Membru, hekk kif tkun magħrufa l-

mobilità maħsuba lejn it-tieni Stati Membru.

3. Fejn in-notifika tkun saret f'konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 2, u fejn it-tieni Stat 

Membru ma jkun qajjem l-ebda oġġezzjoni mal-ewwel Stat Membru f'konformità mal-

paragrafu 7, il-mobilità tal-istudent lejn it-tieni Stat Membru tista' sseħħ fi kwalunkwe 

mument fi ħdan il-perijodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni.

4. Fejn in-notifika saret f'konformità mal-punt (b) tal-paragrafu 2 u fejn it-tieni Stat Membru 

ma jkun qajjem l-ebda oġġezzjoni bil-miktub għall-mobilità tal-istudent, f'konformità mal-

paragrafu 7 u 9, il-mobilità għandha titqies bħala approvata u tista' sseħħ fit-tieni Stat 

Membru.

5. In-notifika għandha tinkludi d-dokument tal-ivvjaġġar validu, kif previst fil-punt (a) tal-

Artikolu 7(1), u l-awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru li tkopri l-

perijodu kollu tal-mobilità.
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6. It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifika tinkludi t-trasmissjoni tad-dokumenti u l-

informazzjoni li ġejjin:

(a) evidenza li l-istudent iwettaq parti mill-istudji fit-tieni Stat Membru fil-qafas ta' 

programm tal-Unjoni jew programm multilaterali li jinkludi miżuri ta' mobilità jew 

ta' qbil bejn żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew aktar u evidenza li l-

istudent ġie aċċettat minn istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fit-tieni Stat Membru;

(b) fejn mhux speċifikat taħt il-punt (a), it-tul ta' żmien u d-dati ppjanati tal-mobilità;

(c) evidenza li l-istudent għandu assigurazzjoni medika għar-riskji kollha li normalment 

jiġu koperti għaċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat kif previst fil-punt (c) tal-

Artikolu 7(1);

(d) evidenza li waqt il-permanenza l-istudent ser ikollu biżżejjed riżorsi biex ikopri l-

ispejjeż ta' sussistenza mingħajr ma jirrikorri għas-sistema ta' assistenza soċjali tal-

Istat Membru kif previst fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1), spejjeż tal-istudji, kif ukoll l-

ispejjeż tal-ivvjaġġar lejn l-ewwel Stat Membru fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) 

tal-Artikolu 32(4);

(e) evidenza li l-miżati imposti mill-istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja tħallsu, fejn 

applikabbli.

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifikatur jipprovdi, qabel il-bidu tal-mobilità, l-

indirizz tal-istudent ikkonċernat fit-territorju tat-tieni Stat Membru.

It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li n-notifikatur jippreżenta d-dokumenti f'lingwa uffiċjali 

ta' dak l-Istat Membru jew fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni ddeterminata minn dak 

l-Istat Membru.
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7. Abbażi tan-notifika msemmija fil-paragrafu 2, it-tieni Stat Membru jista' joġġezzjona 

għall-mobilità tal-istudent fit-territorju tiegħu fi żmien 30 jum minn meta tiġi riċevuta n-

notifika kompluta, jekk:

(a) ma jiġux sodisfatti l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 5 jew 6;

(b) tapplika waħda mir-raġunijiet għal rifjut stipulati fil-punti (b) jew (c) tal-

Artikolu 20(1) jew fil-paragrafu 2 ta' dak l-Artikolu;

(c) jintlaħaq il-perijodu massimu ta' permanenza msemmi fil-paragrafu 1.

8. L-istudenti li jitqiesu ta' theddida għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa 

pubblika ma għandhomx ikunu permessi jidħlu jew jibqgħu fit-territorju tat-tieni Stat 

Membru.

9. L-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru għandhom, mingħajr dewmien, jinformaw 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru u lin-notifikatur bil-miktub dwar l-

oġġezzjoni tagħhom għall-mobilità. Fejn it-tieni Stat Membru joġġezzjona għall-mobilità 

f'konformità mal-paragrafu 7, l-istudent ma għandux jitħalla jwettaq parti mill-istudji fl-

istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fit-tieni Stat Membru.

10. Wara li jiskadi l-perijodu ta' oġġezzjoni, it-tieni Stat Membru jista' joħroġ dokument għall-

istudent li jattesta li dan huwa intitolat jibqa' fit-territorju tiegħu u jgawdi mid-drittijiet 

previsti f'din id-Direttiva.
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Artikolu 32

Salvagwardji u sanzjonijiet f'każijiet ta' mobilità

1. Fejn l-awtorizzazzjoni għall-finijiet ta' riċerka jew studji tinħareġ mill-awtoritajiet 

kompetenti ta' Stat Membru li ma japplikax l-acquis ta' Schengen b'mod sħiħ u r-riċerkatur 

jew l-istudent jaqsam fruntiera esterna biex jidħol fit-tieni Stat Membru fil-qafas ta' 

mobilità, l-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru għandhom ikunu intitolati li bħala 

evidenza tal-mobilità jitolbu l-awtorizzazzjoni valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru u:

(a) kopja tan-notifika f'konformità mal-Artikolu 28(2) jew l-Artikolu 31(2), jew

(b) fejn it-tieni Stat Membru jippermetti mobilità mingħajr notifika, evidenza li l-

istudent iwettaq parti mill-istudji fit-tieni Stat Membru fil-qafas ta' programm tal-

Unjoni jew programm multilaterali li jinkludi miżuri ta' mobilità jew ta' qbil bejn 

żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew aktar, jew għar-riċerkaturi, jew kopja 

tal-ftehim ta' akkoljenza li jispeċifika d-dettalji tal-mobilità tar-riċerkatur jew, fejn 

id-dettalji tal-mobilità mhumiex speċifikati fil-ftehim ta' akkoljenza, ittra mill-

organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat Membru li tispeċifika mill-inqas it-tul ta' 

żmien tal-mobilità fi ħdan l-UE u l-post tal-organizzazzjoni ta' riċerka fit-tieni Stat 

Membru.

Fil-każ tal-membri tal-familja tar-riċerkatur, l-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat 

Membru għandhom ikunu intitolati jeħtieġu bħala evidenza tal-mobilità l-awtorizzazzjoni 

valida maħruġa mill-ewwel Stat Membru u kopja tan-notifika f'konformità mal-

Artikolu 30(2) jew evidenza li qegħdin jakkumpanjaw lir-riċerkatur.
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2. Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru jirtiraw l-awtorizzazzjoni, huma 

għandhom jinfurmaw mill-ewwel l-awtoritajiet tat-tieni Stat Membru, fejn applikabbli.

3. It-tieni Stat Membru jista' jesiġi li jiġi infurmat mill-entità ospitanti tat-tieni Stat Membru 

jew mir-riċerkatur jew mill-istudent dwar kwalunkwe modifika li taffettwa l-

kundizzjonijiet li abbażi tagħhom il-mobilità tħalliet isseħħ.

4. Fejn ir-riċerkatur jew, fejn applikabbli, il-membri tal-familja tiegħu, jew l-istudent ma 

jissodisfawx jew ma għadhomx jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-mobilità:

(a) it-tieni Stat Membru jista' jitlob li r-riċerkatur u, fejn applikabbli, il-membri tal-

familja tiegħu, jew l-istudent jieqfu immedjatament minn kull attività u jitilqu mit-

territorju tiegħu;

(b) l-ewwel Stat Membru għandu, fuq it-talba tat-tieni Stat Membru, jippermetti d-dħul 

mill-ġdid tar-riċerkatur u, fejn applikabbli, tal-membri tal-familja tiegħu jew tal-

istudent mingħajr formalitajiet u mingħajr dewmien. Dan għandu japplika wkoll jekk 

l-awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru skadiet jew ġiet irtirata matul il-

perijodu tal-mobilità fit-tieni Stat Membru.

5. Fejn ir-riċerkatur jew il-membri tal-familja tiegħu jew l-istudent jaqsmu l-fruntiera esterna 

ta' Stat Membru li japplika l-acquis ta' Schengen b'mod sħiħ, dak l-Istat Membru għandu 

jikkonsulta s-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. Dak l-Istat Membru għandu jirrifjuta 

d-dħul jew joġġezzjona għall-mobilità ta' persuni li għalihom tkun inħarġet twissija fis-

sistema ta' informazzjoni ta' Schengen biex jiġu rrifjutati d-dħul u l-permanenza.
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KAPITOLU VII

PROĊEDURA U TRASPARENZA

Artikolu 33

Sanzjonijiet kontra entitajiet ospitanti

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal sanzjonijiet kontra entitajiet ospitanti jew, f'każijiet koperti 

mill-Artikolu 24, kontra impjegaturi li ma ssodisfawx l-obbligi tagħhom skont din id-Direttiva. 

Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 34

Garanziji ta' proċedura u trasparenza

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandhom jadottaw deċiżjoni dwar 

l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew għat-tiġdid tagħha u jinnotifikaw lill-

applikant bil-miktub bid-deċiżjoni, f'konformità mal-proċeduri ta' notifika skont il-liġi 

nazzjonali, mill-aktar fis possibbli iżda mhux aktar tard minn 90 jum mid-data li fiha ġiet 

ippreżentata l-applikazzjoni kompluta.

2. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan fl-Artikolu, fil-każ li l-proċedura ta' ammissjoni hija 

relatata ma' entità ospitanti approvata kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 15, id-deċiżjoni dwar l-

applikazzjoni kompluta għandha tittieħed mill-aktar fis possibbli iżda mhux aktar tard 

minn 60 jum.
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3. Fejn l-informazzjoni jew id-dokumentazzjoni pprovduta b'appoġġ għall-applikazzjoni ma 

tkunx kompluta, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-applikant f'perijodu 

raġonevoli dwar l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa u jistabbilixxu skadenza raġonevoli 

biex din tiġi pprovduta. Il-perijodu msemmi fil-paragrafi 1 jew 2 għandu jiġi sospiż 

sakemm l-awtoritajiet kompetenti jkunu rċevew l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 

Jekk l-informazzjoni jew id-dokumenti addizzjonali ma jkunux ġew ipprovduti fi żmien l-

iskadenza, l-applikazzjoni tista' ma tintlaqax.

4. Ir-raġunijiet għal deċiżjoni li tiddikjara inammissibbli jew li ma tilqax applikazzjoni jew li 

tirrifjuta t-tiġdid għandhom jingħataw lill-applikant bil-miktub. Ir-raġunijiet għal deċiżjoni 

li tirtira awtorizzazzjoni għandhom jingħataw bil-miktub liċ-ċittadin ta' pajjiż terz. Ir-

raġunijiet għal deċiżjoni li tirtira awtorizzazzjoni jistgħu jingħataw bil-miktub ukoll lill-

entità ospitanti.

5. Kwalunkwe deċiżjoni li tiddikjara inammissibbli jew li ma tilqax applikazzjoni, li tirrifjuta 

t-tiġdid, jew li tirtira awtorizzazzjoni għandha tkun miftuħa għal kontestazzjoni legali fl-

Istat Membru kkonċernat, f'konformità mal-liġi nazzjonali. In-notifika bil-miktub għandha 

tispeċifika l-qorti jew l-awtorità amministrattiva li quddiemha jista' jitressaq l-appell u l-

limitu ta' żmien għat-tressiq tal-appell.
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Artikolu 35

Trasparenza u aċċess għall-informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli faċilment għall-applikanti l-informazzjoni dwar il-

evidenza dokumentarja kollha meħtieġa għal applikazzjoni u l-informazzjoni dwar il-

kundizzjonijiet ta' dħul u residenza, inklużi d-drittijiet, l-obbligi u s-salvagwardji proċedurali, taċ-

ċittadini ta' pajjiż terz li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u, fejn applikabbli, tal-

membri tal-familja tagħhom. Dan għandu jinkludi, fejn applikabbli, il-livell tar-riżorsi suffiċjenti 

fix-xahar, inklużi r-riżorsi suffiċjenti meħtieġa biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-istudji jew l-ispejjeż 

tat-taħriġ, mingħajr preġudizzju għal eżami individwali ta' kull każ, u d-drittijiet imposti 

applikabbli.

L-awtoritajiet kompetenti f'kull Stat Membru għandhom jippubblikaw il-listi tal-entitajiet ospitanti 

approvati għall-finijiet ta' din id-Direttiva. Il-verżjonijiet aġġornati ta' dawn il-listi għandhom jiġu 

ppubblikati mill-aktar fis possibbli wara kwalunkwe modifika li ssirilhom.

Artikolu 36

Drittijiet imposti

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li ċittadini ta' pajjiż terz inklużi, fejn applikabbli, membri tal-

familja, jew entitajiet ospitanti jħallsu drittijiet għat-trattament ta' notifiki u applikazzjonijiet 

f'konformità ma' din id-Direttiva. Il-livell ta' tali drittijiet ma għandux ikun sproporzjonat jew 

eċċessiv.
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KAPITOLU VIII

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 37

Kooperazzjoni bejn il-punti ta' kuntatt

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru punti ta' kuntatt li għandhom jikkooperaw b'mod effettiv 

u jkunu responsabbli biex jirċievu u jibagħtu l-informazzjoni meħtieġa għall-

implimentazzjoni tal-Artikoli minn 28 sa 32. L-Istati Membri għandhom jagħtu preferenza 

lill-iskambju ta' informazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi.

2. Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra, permezz tal-punti ta' kuntatt 

nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1:

(a) dwar il-proċeduri applikati għall-mobilità msemmija fl-Artikoli 28 sa 31;

(b) jekk dak l-Istat Membru jippermetti biss l-ammissjoni ta' studenti jew riċerkaturi 

permezz ta' organizzazzjonijiet ta' riċerka jew istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja 

approvati,

(c) dwar programmi multilaterali għal studenti u riċerkaturi li jinkludu miżuri ta' 

mobilità u qbil bejn żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew aktar.
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Artikolu 38

Statistika

1. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni statistika dwar l-għadd ta' 

awtorizzazzjonijiet maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva u ta' notifiki riċevuti skont l-

Artikolu 28(2) jew l-Artikolu 31(2) u, safejn jista’ jkun possibbli, dwar l-għadd ta' ċittadini 

ta' pajjiż terz li l-awtorizzazzjonijiet tagħhom ġew imġedda jew irtirati. L-istatistika dwar 

il-membri tal-familja ammessi tar-riċerkaturi għandha tiġi kkomunikata bl-istess mod. Dik 

l-istatistika għandha tkun disaggregata skont iċ-ċittadinanza u, safejn jista' jkun possibbli 

skont il-perijodu tal-validità tal-awtorizzazzjonijiet.

2. L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tirrigwarda l-perijodi ta' referenza ta' sena 

kalendarja waħda u għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mit-

tmiem tas-sena ta' referenza. L-ewwel sena ta' referenza għandha tkun … [tliet snin wara d-

data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].

3. L-istatistika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata f'konformità mar-

Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.

1 Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 
dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 311/76 dwar il-kumpilazzjoni ta’ statistika dwar 
ħaddiema barranin (ĠUL 199, 31.7.2007, p. 23).
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Artikolu 39

Rappurtar

Perjodikament, u għall-ewwel darba sa …[seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri u tipproponi emendi jekk ikun xieraq.

Artikolu 40

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi neċessarji biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard 

minn … [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Huma għandhom 

jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-

Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. 

Huma għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti dwar id-direttivi mħassra minn din id-Direttiva 

għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom 

jiddeterminaw kif tali referenza għandha ssir u kif dik id-dikjarazzjoni għandha titfassal.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.
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Artikolu 41

Tħassir

Id-Direttivi 2004/114/KE u 2005/71/KE jitħassru għall-Istati Membri marbutin b’din id-

Direttiva b’effett minn … [sentejn u jum wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], 

mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limitu ta' żmien għat-

traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ta' dawk id-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness I ta' din id-

Direttiva.

Għall-Istati Membri marbutin b’din id-Direttiva, ir-referenzi għad-Direttivi mħassrin għandhom 

jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabelli ta' korrelazzjoni 

fl-Anness II.

Artikolu 42

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Artikolu 43

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS I

Parti A

Id-Direttivi mħassra

(msemmijin fl-Artikolu 41)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/114KE (ĠU L 375, 23.12.2004, p. 12.)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE (ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15.)

Parti B

Skadenzi għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali [u d-dati ta' applikazzjoni]

(msemmijin fl-Artikolu 41)

Direttiva Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni Data ta' applikazzjoni
2004/114/KE 12.1.2007
2005/71/KE 12.10.2007
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ANNESS II

Tabelli ta' Korrelazzjoni

Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 1(a) Artikolu 1(a)

Artikolu 1(b) -

- Artikolu 1(b) 

Artikolu 2, frażi introduttorja Artikolu 3, frażi introduttorja

Artikolu 2(a) Artikolu 3(1)

Artikolu 2(b) Artikolu 3(3)

Artikolu 2(c) Artikolu 3(4)

Artikolu 2(d) Artikolu 3(5)

- Artikolu 3(6) 

Artikolu 2(e) Artikolu 3(11) u (13)

Artikolu 2(f) Artikolu 3(7) 

Artikolu 2(g) Artikolu 3(22)

- Artikolu 3(8) 

- Artikolu 3(12) 

- Artikolu 3(14) sa (21)

- Artikolu 3(23) u (24)

Artikolu 3(1) Artikolu 2(1)

Artikolu 3(2)(a) sa (d) Artikolu 2(2)(a) sa (d)

Artikolu 3(2)(e) -

- Artikolu 2(2)(e) sa (g)

Artikolu 4 Artikolu 4

Artikolu 5 Artikolu 5(1)

- Artikolu 5(2) u (3)

- Artikolu 6
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Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 6(1)(a) sa (c) u (e) Artikolu 7(1)(a) sa (d)

Artikolu 6(1)(d) Artikolu 7(6)

Artikolu 6(2) -

- Artikolu 7(2) u (3)

Artikolu 7(1), frażi introduttorja Artikolu 11(1), frażi introduttorja

Artikolu 7(1)(a) Artikolu 11(1)(a)

Artikolu 7(1)(b) Artikoli 7(1)(e) u 11(1)(d) 

Artikolu 7(1)(c) Artikolu 11(1)(c)

Artikolu 7(1)(d) Artikolu 11(1)(b)

Artikolu 7(2) Artikolu 11(2)

- Artikolu 11(3)

Artikolu 8 Artikolu 31

Artikolu 9(1) u (2) Artikolu 12(1) u (2)

Artikolu 10, frażi introduttorja Artikolu 13(1), frażi introduttorja

Artikolu 10(a) Artikolu 13(1)(a)

- Artikolu 13(1)(b)

Artikolu 10(b) Artikoli 7(1)(e) u 13(1)(c)

Artikolu 10(c) Artikolu 13(1)(d)

- Artikolu 13(1)(e) u (f)

- Artikolu 13(2) sa (4)

Artikolu 11, frażi introduttorja Artikolu 14(1), frażi introduttorja

Artikolu 11(a) Artikolu 14(2)

Artikolu 11(b) Artikolu 14(1)(a)

- Artikolu 14(1)(b)

Artikolu 11(c) Artikolu 14(1)(c)

Artikolu 11(d) Artikolu 14(1)(d)

Artikolu 12(1) Artikolu 18(2)

Artikolu 12(2) Artikolu 21(2)(f)
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Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 13 Artikolu 18(4)

Artikolu 14 Artikolu 18(6)

Artikolu 15 Artikolu 18(7)

- Artikolu 18(3), (5), (8) u (9)

- Artikoli 16, 17 u 19 

Artikolu 16(1) Artikolu 21(1)(a) u (b)

- Artikolu 21(1)(c) u (d)

Artikolu 16(2) Artikolu 21(4)

- Artikolu 21(2)(a) sa (e) 

- Artikolu 21(3)

- Artikolu 21(5) sa (7)

- Artikolu 22(3) u (4) 

Artikolu 17(1), l-ewwel subparagrafu, l-
ewwel sentenza

Artikolu 24(1)

Artikolu 17(1), l-ewwel subparagrafu, it-
tieni sentenza

Artikolu 24(3)

Artikolu 17(1), it-tieni subparagrafu Artikolu 24(2)

Artikolu 17(2) Artikolu 24(3)

Artikolu 17(3) u (4) -

- Artikolu 24

- Artikolu 27

- Artikolu 30

- Artikoli 32 u 33

Artikolu 18(1) Artikolu 34(1)

- Artikolu 34(2)

Artikolu 18(2), (3) u (4) Artikolu 34(3), (4) u (5)

Artikolu 19 -

- Artikolu 35, l-ewwel paragrafu
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Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 20 Artikolu 36

- Artikoli 37 u 38

Artikolu 21 Artikolu 39

Artikoli 22 sa 25 -

- Artikoli 40 sa 42

Artikolu 26 Artikolu 43

- Annessi I u II
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Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 1 Artikolu 1(a)

Artikolu 2, frażi introduttorja Artikolu 3, frażi introduttorja

Artikolu 2(a) Artikolu 3(1)

Artikolu 2(b) Artikolu 3(9)

Artikolu 2(c) Artikolu 3(10)

Artikolu 2(d) Artikolu 3(2)

Artikolu 2(e) Artikolu 3(22)

Artikoli 3(1) Artikolu 2(1)

Artikolu 3(2)(a) Artikolu 2(2)(a)

Artikolu 3(2)(b) -

Artikolu 3(2)(c) Artikolu 2(2)(b)

Artikolu 3(2)(d) -

Artikolu 4 Artikolu 4

Artikolu 5(1) Artikolu 9(1)

Artikolu 5(2) Artikolu 9(2)

Artikolu 5(3) Artikolu 8(2)

Artikolu 5(4) Artikolu 10(7)

Artikolu 5(5) Artikolu 35, it-tieni paragrafu

Artikolu 5(6) Artikolu 9(3)

Artikolu 5(7) Artikolu 10(8)

Artikolu 6(1) Artikolu 10(1)

- Artikolu 10(2) 

Artikolu 6(2)(a) Artikolu 10(4)

Artikolu 6(2)(b) Artikolu 7(1)(e)

Artikolu 6(2)(c) Artikolu 7(1)(c)

Artikolu 6(2)(d) Artikolu 10(3)

Artikolu 6(3) -

Artikolu 6(4) u (5) Artikolu 10(5) u (6)
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Id-Direttiva 2004/114/KE Din id-Direttiva

Artikolu 7(1)(a) Artikolu 7(1)(a)

Artikolu 7(1)(b) Artikolu 8(1)

Artikolu 7(1)(c) Artikolu 8(2)

Artikolu 7(1)(d) Artikolu 7(6)

Artikolu 7(1), l-aħħar subparagrafu -

Artikolu 7(2) -

Artikolu 7(3) Artikolu 5(3)

Artikolu 8 Artikolu 18(1)

Artikolu 9 Artikolu 26

Artikolu 10(1) Artikolu 21(1)(a), (b) u (d)

Artikolu 10(2) Artikolu 21(4)

Artikolu 11(1) u (2) Artikolu 23 

Artikolu 12 Artikolu 22(1) u (2)

Artikolu 13 Artikoli 28 u 29

Artikolu 14(1) Artikolu 7(5)

Artikolu 14(2) u (3) Artikolu 7(4)

Artikolu 14(4) Artikolu 5(3)

Artikolu 15(1) Artikolu 34(1)

- Artikolu 34(2)

Artikolu 15(2) Artikolu 34(3)

Artikolu 15(3) Artikolu 34(4)

Artikolu 15(4) Artikolu 34(5)

Artikolu 16 Artikolu 39

Artikolu 17 sa 20 -

Artikolu 21 Artikolu 43
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I. INTRODUZZJONI

Fil-25 ta' Marzu 2013, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar il-kondizzjonijiet 

ta' dħul u residenza għall-finijiet ta’ riċerka, studju, skambju ta' studenti, taħriġ bi ħlas u bla 

ħlas, servizz volontarju u au pairing.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni adottaw l-opinjonijiet 

tagħhom dwar il-proposta rispettivament fit-18 ta' Settembru 2013 u fit-28 u d-29 ta' 

Novembru 2013.

Il-korpi rilevanti tal-Kunsill bdew jiddiskutu l-proposta f’April 2013. Fil-25 ta' Frar 2014, il-

Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari. Il-Kunsill ma kienx f’pożizzjoni 

li jaċċetta r-riżultat tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew u, fl-10 ta’ Diċembru 2014, il-

Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti approva l-mandat li jawtorizza lill-Kunsill sabiex 

jibda negozjati mal-Parlament Ewropew.

Wara sitt trilogi informali bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, fit-3 u l-31 ta’ Marzu, is-26 

ta’ Mejju, is-16 ta’ Lulju, id-29 ta’ Ottubru u s-17 ta’ Novembru 2015, intlaħaq ftehim dwar 

it-test bejn iż-żewġ koleġislaturi, b'assistenza mill-Kummissjoni. Fil-laqgħa tiegħu tas-26 ta’ 

Novembru, il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti approva t-test innegozjat mal-Parlament 

Ewropew. Il-Kunsill adotta l-qbil politiku tiegħu dwar dan it-test fil-laqgħa tiegħu fl-4 ta’ 

Diċembru 2015. Qabel dan, il-President tal-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew f'ittra 

indirizzata lill-President tal-COREPER bid-data tal-1 ta' Diċembru 2015, kien indika li jekk 

it-test ta' kompromess jintbagħat lill-Parlament bħala l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, 

huwa ser jirrakkomanda lill-membri tal-LIBE, u sussegwentement lill-plenarja, li l-pożizzjoni 

tal-Kunsill tiġi aċċettata mingħajr emendi fit-tieni qari tal-Parlament, soġġett għall-verifika 

mill-Ġuristi-Lingwisti taż-żewġ istituzzjonijiet.
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Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għamlu dikjarazzjoni li għandha tiddaħħal fil-minuti 

tal-Kunsill.

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-Pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-

rigward tal-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dawk l-Istati Membri 

mhumiex jieħdu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhumiex marbutin bih jew soġġetti 

għall-applikazzjoni tiegħu.

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-Pożizzjoni tad-Danimarka, 

anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni tad-Direttiva u mhijiex marbuta 

biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-10 ta' Marzu 2016 f'konformità mal-

Artikolu 294 tat-Trattat.

II. OBJETTIV

Il-proposta temenda u tirriformula d-Direttiva 2004/114/KE dwar il-kondizzjonijiet ta' 

ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz għal skopijiet ta' studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla 

ħlas jew servizz volontarju u d-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE dwar proċedura speċifika 

għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka xjentifika. L-għan ta' din 

il-proposta hu t-titjib tal-qafas legali applikabbli għall-kategoriji ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz 

koperti miż-żewġ direttivi msemmija hawn fuq kif ukoll l-estensjoni tal-kamp ta' 

applikazzjoni tad-direttiva għal kategoriji ġodda ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz (trainees u au-pairs 

li jitħallsu).
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Ġenerali

In-negozjati saru fil-kuntest tal-politika mfassla mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' 

Marzu 2014 "Ewropa miftuħa u sikura: kif nagħmluha realtà"1 u l-linji gwida strateġiċi tal-

Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2014 għal aktar żvilupp taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja2. Il-

Kunsill Ewropew saħaq li, quddiem ix-xejriet demografiċi globali u Ewropej, jeħtieġ li l-

Ewropa tibqa’ destinazzjoni attraenti għat-talenti u l-ħiliet. Għal dan l-iskop, l-Ewropa 

għandha tiżviluppa strateġiji sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet tal-migrazzjoni 

legali permezz ta’ regoli koerenti u effiċjenti. Barra minn hekk, fil-kuntest tal-Istrateġija 

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-immigrazzjoni bħala sors ta' 

nies b’livell għoli ta' ħiliet tibqa’ aspett importanti.

L-aħħar fażi tan-negozjati fl-2015 ħabtet mal-kriżi tal-migrazzjoni u tar-refuġjati. F’dan il-

kuntest huwa importanti li jiġu konklużi n-negozjati dwar din id-Direttiva u b’hekk jinħolqu 

aktar opportunitajiet għal ċittadini ta' pajjiż terz biex jidħlu fl-UE b’mod legali. Il-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Mejju 2015 "Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni"3 

appellat għal adozzjoni rapida tad-Direttiva li tagħti lill-istudenti u r-riċerkaturi - meqjusa 

bħala gruppi strateġikament importanti - opportunitajiet ġodda ta’ mobilità u ta’ tfittxija tax-

xogħol fl-UE.

1 COM(2014) 154 final.
2 EUCO 79/14.
3 COM(2015) 240 final.
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Kwistjonijiet ewlenin

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar arranġamenti prattiċi 

għall-proċedura ta' kodeċiżjoni4, ir-rappreżentanti tal-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni 

għamlu kuntatt bil-ħsieb li jintlaħaq qbil dwar din il-proposta. Bil-ħsieb li tiġi rrikonċiljata l-

pożizzjoni taż-żewġ istituzzjonijiet u b’kont meħud tal-ftehim milħuq f’dawk il-kuntatti, il-

Kunsill jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari rigward Direttiva dwar il-kondizzjonijiet ta’ 

dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz għal finijiet ta’ riċerka, studju, skambju ta’ 

studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz volontarju u au pairing bl-introduzzjoni tal-modifiki 

ewlenin li ġejjin għall-proposta tal-Kummissjoni:

Kamp ta' Applikazzjoni (Artikolu 2)

Filwaqt li l-Kummissjoni għamlet il-kategoriji kollha obbligatorji fil-proposta tagħha, fil-

pożizzjoni tal-Kunsill, ir-riċerkaturi, l-istudenti, it-trainees u l-voluntieri biss fis-Servizz 

Volontarju Ewropew jidhru bħala kategoriji obbligatorji. Il-kategoriji ta’ studenti, voluntieri 

oħrajn u au-pairs huma fakultattivi fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Dan jirriżulta mill-opinjoni tal-

Kunsill li l-objettiv ewlieni tad-Direttiva huwa li ċittadini ta’ pajjiż terz b’livell għoli ta' ħiliet 

jiġu attirati lejn l-UE.

Fir-rigward ta’ trainees, il-Kunsill iddeċieda li jneħħi d-distinzjoni bejn it-trainees imħallsin u 

mhux imħallsin, li ma tqisitx rilevanti għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, u minflok jirreferi 

għall-kategorija ġenerali ta’ trainees. Min-naħa l-oħra, il-kategorija ta’ voluntieri nqasmet 

f’dawk il-voluntieri li jipparteċipaw fis-Servizz Volontarju Ewropew u oħrajn. Huwa 

importanti li jkun hemm regoli armonizzati madwar l-UE biex jiġi żgurat aċċess għas-Servizz 

Volontarju Ewropew, li huwa parti mill-programm Erasmus+ tal-UE u għandu dimensjoni 

internazzjonali. L-importanza ta’ dan l-approċċ hija anqas ovvja fil-każ ta’ voluntieri oħra. 

Għalhekk, din il-kategorija hija fakultattiva fil-pożizzjoni tal-Kunsill.

4 ĠU C 148, 28.5.1999, p. 1.
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Dispożizzjonijiet aktar favorevoli (Artikolu 4)

Il-Kunsill żied xi dispożizzjonijiet fir-rigward ta’ liema Stati Membri jistgħu jadottaw jew 

iżommu dispożizzjonijiet iktar favorevoli. B’mod partikolari, il-Kunsill jagħti lill-Istati 

Membri l-possibbiltà li ma jeħtieġx li l-ftehim ta’ akkoljenza ikun fih it-titolu jew l-iskop tal-

attività ta’ riċerka jew taż-żona ta’ riċerka (il-punt (a) tal-Artikolu 10(2)). L-Istati Membri 

għandhom ukoll jingħataw il-possibbiltà li jipprevedu awtorizzazzjonijiet b’perijodu itwal 

minn dak previst fl-Artikolu 18. Ir-referenza għall-Artikolu 35 dwar it-trasparenza u l-aċċess 

għall-informazzjoni tippermetti lill-Istati Membri biex jagħmlu aktar informazzjoni 

aċċessibbli għall-applikanti, jekk dan ikun meħtieġ. L-emenda 25 tal-Parlament Ewropew ġiet 

għalhekk aċċettata biss b’mod parzjali mill-Kunsill peress li l-għan tad-Direttiva huwa li 

tarmonizza r-regoli applikati fl-Istati Membri kollha, speċjalment f’dak li jirrigwarda d-

dispożizzjonijiet ewlenin tagħha.

Prinċipji (Artikolu 5)

Il-Kunsill jintroduċi prinċipju ieħor li jippermetti lill-Istati Membri jirrikjedu li l-applikant 

jippreżenta l-evidenza dokumentarja meħtieġa skont din id-Direttiva għall-finijiet ta' 

ammissjoni, jew b’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat jew fi kwalunkwe lingwa 

uffiċjali tal-UE kif determinat mill-Istat Membru kkonċernat. Dan huwa prinċipju importanti 

għall-Istati Membri li qed jiffaċilitaw il-ħidma tal-amministrazzjonijiet tagħhom u jgħinu biex 

jitħaffef l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet.
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Volumi ta' ammissjoni (Artikolu 6)

Il-Kunsill itenni l-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 79(5) TFUE li jikkonċerna id-dritt tal-Istati 

Membri biex jiddeterminaw il-volumi ta' ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jiġu fit-

territorju tagħhom għall-finijiet ta' xogħol. Il-Kunsill jiċċara li dan il-prinċipju jista’ japplika 

biss jekk il-kategorija speċifika ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz hija kkunsidrata li hija f’relazzjoni 

ta’ impjieg fl-Istat Membru kkonċernat. Barra minn hekk, isemmi espliċitament li l-volumi ta’ 

ammissjoni qatt ma jistgħu jiġu applikati għal studenti, anke jekk dawn ikollhom il-permess li 

jaħdmu matul l-istudji tagħhom, peress li skont id-definizzjoni huma japplikaw biex jiġu 

ammessi għall-finijiet ta’ studju. Artikolu simili dwar il-volumi ta’ ammissjoni huwa inkluż 

fid-Direttiva 2014/66/UE5 (id-Direttiva dwar l-ICT) u fid-Direttiva 2014/36/UE6 (id-Direttiva 

dwar il-Ħaddiema Staġjonali).

kondizzjonijiet ġenerali għall-ammissjoni (Artikolu 7)

Fil-paragrafu 1(a) tal-Artikolu 7, il-Kunsill jikkunsidra li huwa neċessarju, għal finijiet ta’ 

ċarezza, li jiġu elenkati, minbarra d-dokument validu tal-ivvjaġġar, id-dokumenti kollha 

possibbli li jistgħu jkunu meħtieġa għal finijiet ta’ dħul, skont is-sistema speċifika nazzjonali 

jew is-sitwazzjoni speċifika taċ-ċittadin ta’ pajjiż terz.

5 ĠU L 157, 27.5.2014, p. 1.
6 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 375
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Il-Kunsill jallinja l-paragrafu 1(e) mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-Direttiva dwar l-

ICT (Artikolu 5(5)) u d-Direttiva dwar il-Ħaddiema Staġjonali (Artikolu 5(3)) billi tiddaħħal 

"mingħajr rikors għas-sistema tal-assistenza soċjali tal-Istati Membri". Barra minn hekk, il-

Kunsill jintroduċi, għall-finijiet ta' ċarezza, lista miftuħa ta’ sorsi minn fejn jistgħu jirriżultaw 

riżorsi suffiċjenti. Waqt li jikkunsidra l-firxa wiesgħa ta’ kategoriji koperti mid-Direttiva, tali 

lista hija utli biex tiggwida lill-Istati Membri fil-valutazzjoni ta’ "riżorsi suffiċjenti". Il-

Kunsill jintroduċi wkoll dispożizzjoni ġdida f’dan l-Artikolu (paragrafu 3) li tippermetti lill-

Istati Membri jindikaw ammont ta’ referenza li huma jikkunsidraw bħala "riżorsi suffiċjenti". 

Fl-Artikolu 35, dwar it-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni, il-Kunsill jinkludi obbligu 

għall-Istati Membri biex jagħmlu l-informazzjoni dwar il-livell ta’ kull xahar ta' riżorsi 

suffiċjenti faċilment aċċessibbli għall-applikanti. Dan ser jipprovdi informazzjoni ċara lill-

applikanti u oħrajn ikkonċernati, fir-rigward tar-rekwiżiti dwar "riżorsi suffiċjenti" fi Stati 

Membri differenti.

Il-Kunsill jintroduċi paragrafu 2 ġdid li jippermetti lill-Istati Membri biex jirrikjedu li l-

applikant jipprovdi l-indirizz taċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat fit-territorju tiegħu. Tali 

rekwiżit huwa diġà prattika stabbilita f’għadd ta’ Stati Membri u l-indirizz huwa meħtieġ għal 

finijiet bħal komunikazzjoni mal-applikant jew l-allokazzjoni ta’ kompetenza amministrattiva 

fl-Istat Membru kkonċernat. Il-Kunsill jispeċifika wkoll li fejn ikun meħtieġ l-indirizz meta 

ssir l-applikazzjoni u ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun għadu ma jafx l-indirizz futur tiegħu, l-Istati 

Membri ser jaċċettaw indirizz temporanju. Ir-rekwiżit li l-applikant jippreżenta l-indirizz 

huwa inkluż ukoll fid-Direttiva dwar l-ICT.
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Il-Kunsill jintroduċi l-paragrafi 4 u 5 biex jispeċifikaw fejn u minn min jistgħu jintbagħtu l-

applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet. Fil-proposta tal-Kummissjoni, id-dispożizzjonijiet 

korrispondenti kienu jidhru fl-Artikolu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi għar-riċerkaturi. Il-

Kunsill imexxihom għall-Artikolu dwar il-kondizzjonijiet ġenerali li tagħmilhom applikabbli 

għall-kategoriji kollha koperti minn din id-Direttiva. F'dak li jirrigwarda s-sustanza, il-

proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li l-applikazzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati u 

eżaminati meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz ikkonċernat ikun qed jirrisjedi barra t-territorju tal-

Istat Membru li fih huwa jixtieq li jiġi ammess. Il-Kunsill qabel, b’kont meħud tal-Emenda 28 

tal-Parlament Ewropew, li l-applikazzjonijiet għandhom ukoll jiġu kkunsidrati u eżaminati 

meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz ikun diġà qed jirrisjedi f’dak l-Istat Membru bħala detentur ta’ 

permess ta’ residenza validu jew viża għal soġġorn twil.

Il-Kunsill jintroduċi paragrafu 6 ġdid li jiddikjara li ċittadini ta' pajjiż terz li huma kkunsidrati 

bħala theddida għall-ordni pubbliku, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika m'għandhomx 

jiġu ammessi taħt din id-Direttiva. Fil-proposta tal-Kummissjoni, dispożizzjoni simili tidher 

fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu dwar l-evidenza u l-provi li l-applikant huwa mitlub 

jipprovdi bħala parti mill-applikazzjoni. Il-Kunsill iqis li din id-dispożizzjoni għandha 

minflok tidher bħala raġuni ta’ inammissibbiltà bl-oneru tal-provi fuq l-Istati Membri. 

Approċċ simili qed jiġi użat fid-Direttiva dwar l-ICT (Artikolu 5(8)) u d-Direttiva dwar il-

Ħaddiema Staġjonali (Artikolu 6(4)).

Approvazzjoni ta’ entitajiet ospitanti (Artikoli 9 u 15)

Filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li ssir proċedura ta’ approvazzjoni 

obbligatorja għall-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-ebda proċedura ta’ approvazzjoni għall-

entitajiet ospitanti li jirċievu kategoriji oħra, il-Kunsill iddeċieda li japplika l-istess approċċ 

għal kull entità ospitanti. Il-Kunsill jaqbel li l-Istati Membri huma liberi li jiddeċiedu jekk 

ikunux jeħtieġu li ammissjoni skont din id-Direttiva ser iseħħ permezz ta’ entitajiet ospitanti 

approvati jew le.
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Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet ta’ riċerka, pereżempju, l-Istati Membri huma liberi li jitolbu l-

approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta' riċerka pubbliċi u/jew privati jew dawn jistgħu 

jiddeċiedu li l-ebda approvazzjoni mhi meħtieġa. Dan iħalli biżżejjed flessibbiltà lill-Istati 

Membri biex jadottaw l-aqwa approċċ li jqis is-sistemi legali tagħhom.

Bħala parti minn dan l-approċċ, il-pożizzjoni tal-Kunsill tipprevedi li l-Istati Membri 

għandhom japplikaw proċedura faċilitata għaċ-ċittadini kollha ta' pajjiż terz li japplikaw biex 

jiġu ammessi permezz ta' entitajiet ospitanti approvati (paragrafu 3 tal-Artikolu 8; paragrafu 3 

tal-Artikolu 11). Dawn l-applikanti għandhom jiġu eżentati milli jippreżentaw uħud mid-

dokumenti jew evidenza meħtieġa skont din id-Direttiva. Element ieħor ta’ faċilitazzjoni 

huwa li deċiżjoni dwar applikazzjoni ppreżentata permezz ta’ entitajiet ospitanti approvati 

għandha tittieħed f'mhux aktar minn 60 jum (paragrafu 2 tal-Artikolu 34), l-iskadenza 

standard tkun ta’ 90 jum. Meta tiġi stabbilita tali proċedura, il-Kunsill ħa inkonsiderazzjoni l-

ispirtu tal-Emenda 57 tal-Parlament Ewropew li tikkonċerna proċedura mgħaġġla.

Il-kategorija ta' riċerkaturi (Artikoli 3, 8, 9, 10)

Il-Kunsill iwessa’ d-definizzjoni ta’ riċerkaturi fl-Artikolu 3 billi jżid li, minbarra li jkollhom 

grad universitarju li jagħti aċċess għal programmi ta' dottorat, jistgħu jkunu wkoll detenturi ta’ 

dottorat.

Fl-Artikolu 8 dwar kondizzjonijiet speċifiċi ta’ ammissjoni għal riċerkaturi, il-Kunsill iżid 

kjarifika li r-responsabbiltà finanzjarja tal-organizzazzjoni ta’ riċerka tkun limitata sad-data 

tal-bidu tal-permess għal tiftix ta’ xogħol jew intraprenditorija maħruġa skont l-Artikolu 25 

(paragrafu 2). Mill-mument li jinħareġ tali permess, iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz ikkonċernat 

mhux ser jibqa' jitqies bħala riċerkatur skont din id-Direttiva.



14958/2/15 REV 2 ADD 1 mia/GRX/anm 11
MT

Fl-Artikolu 10 dwar il-ftehimiet ta’ akkoljenza, il-Kunsill jemenda l-pożizzjoni tal-

Kummissjoni billi jistabbilixxi li l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kuntratti għandhom 

jitqiesu ekwivalenti għal ftehimiet ta’ akkoljenza fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva sakemm 

ikun fihom l-istess elementi tal-ftehimiet ta’ akkoljenza (paragrafu 1). Din il-modifika 

tirriżulta mill-prattika attwali f'ċerti Stati Membri.

Sa fejn hu kkonċernat il-kontenut tal-ftehimiet ta’ akkoljenza, il-Kunsill jibdel xi 

dispożizzjonijiet obbligatorji f’oħrajn fakultattivi. Huwa f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu 

jekk ikunux jeħtieġu xi informazzjoni li għandha tkun fil-ftehim ta’ akkoljenza jew le 

(paragrafu 3(a)(b). Il-Kunsill iqis li huwa importanti li jitnaqqas il-piż amministrattiv li jinsab 

fuq l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka.

Il-Kunsill iżid ukoll rekwiżit għall-ftehim ta’ akkoljenza biex ikun fih informazzjoni dwar il-

mobilità maħsuba fit-tieni Stat Membru f’każ li tkun magħrufa fiż-żmien tal-applikazzjoni fl-

ewwel Stat Membru (paragrafu 2(e). Tali informazzjoni hija kkunsidrata importanti fil-kuntest 

tal-iskema ta’ mobilità għar-riċerkaturi mfassla skont din id-Direttiva (Artikoli 28 u 29).

Il-kategorija ta' studenti (Artikoli 3, 11, u 24)

Fid-definizzjoni ta’ student fl-Artikolu 3, il-Kunsill iżid speċifikazzjoni li l-kors ta’ studju 

full-time fl-UE, li għalih jiġi ammess l-istudent, jista' jinkludi wkoll perijodu ta’ taħriġ bħala 

parti minn dawn l-istudji. Fl-Artikolu 11 dwar kondizzjonijiet speċifiċi ta’ ammissjoni għall-

istudenti, il-Kunsill iżid ir-rekwiżit li l-applikant jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru ikun 

jeħtieġ dan, li ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz ser ikollu biżżejjed riżorsi biex ikopri l-ispejjeż tal-

istudju. Dan huwa kkunsidrat neċessarju minħabba li l-ispejjeż ta’ studju jirreferu għal kotba, 

materjal ta’ studju, eċċ. li la huma koperti mir-rekwiżit li jkun hemm riżorsi suffiċjenti fl-

Artikolu 7 (li jkopri l-ispejjeż ta’ sussistenza u tal-ivvjaġġar) u lanqas mill-miżati mitluba 

mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja kif imsemmi fil-paragrafu 1(b) tal-Artikolu 11.
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Sabiex l-istudenti jkunu permessi jkopru parti mill-ispejjeż tal-istudji tagħhom huma 

għandhom ikunu intitolati, skont l-Artikolu 24, li jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol tal-

Istat Membru fejn qed isiru l-istudji. Il-Kunsill jimmodifika l-proposta tal-Kummissjoni billi 

jistabbilixxi l-ammont minimu ta’ sigħat li l-istudenti jitħallew jaħdmu fil-ġimgħa ta' 15, 

kompromess ibbilanċjat b’kont meħud tal-prattiki nazzjonali differenti. Il-Kunsill iżomm il-

prinċipju li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jieħdu kont tas-sitwazzjoni tas-swieq tax-

xogħol tagħhom (paragrafu 3) mingħajr iż-żieda ssuġġerita mill-Parlament Ewropew fl-

Emenda 46. It-test tas-suq tax-xogħol dejjem jirrigwarda impjieg speċifiku u, għalhekk, ma 

jistax isir b’mod sistematiku. Madankollu, sabiex jiġi indirizzat it-tħassib tal-Parlament 

Ewropew, il-Premessa 52 tal-pożizzjoni tal-Kunsill tispjega li l-aċċess tal-istudenti għas-suq 

tax-xogħol għandu jkun regola ġenerali u l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw is-

sitwazzjoni fis-swieq tax-xogħol tagħhom f’ċirkostanzi eċċezzjonali biss.

Il-kategorija ta' studenti tal-iskola (Artikoli 3 u 12)

Din hija kategorija fakultattiva fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Fid-definizzjoni ta’ student tal-

iskola fl-Artikolu 3, il-Kunsill iżid aktar dettalji sabiex jipprovdi għal sistemi nazzjonali 

differenti. Għalhekk, programm ta’ edukazzjoni sekondarja jista' jew ikun rikonoxxut (jew le) 

fil-livell ta' stat jew fil-livell reġjonali u jista' jikkorrispondi għal edukazzjoni sekondarja tal-

ewwel livell jew l-edukazzjoni sekondarja għolja. Il-Kunsill iwessa’ d-definizzjoni billi jżid li 

l-istudenti tal-iskola jistgħu wkoll jiġu ammessi għal proġetti edukattivi flimkien ma’ skemi 

ta’ skambju kif issuġġerit mill-Kummissjoni. Ta' qabel ma teħtieġx skambju ta’ studenti. Fil-

paragrafu 1(e) tal-Artikolu 12 dwar kondizzjonijiet speċifiċi ta’ ammissjoni għal studenti tal-

iskola, il-Kunsill iżid il-possibbiltà għal studenti tal-iskola li jiġu akkomodati, flimkien ma’ 

familja, anke ġewwa faċilità ta' akkomodazzjoni speċjali fl-istabbiliment tal-edukazzjoni jew 

kwalunkwe faċilità oħra li tissodisfa il-kondizzjonijiet meħtieġa.
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Il-kategorija ta' trainees (Artikoli 3 u 13)

Fir-rigward taddefinizzjoni ta' trainee, il-Kunsill jillimitaha billi jżid rekwiżit li trainee għandu 

jkun xi ħadd li jew għandu lawrja ta' edukazzjoni għolja jew qed jistudja għal lawrja ta' 

edukazzjoni għolja. Dan huwa f'konformità mal-fehma tal-Kunsill li l-għan primarju ta' din 

id-Direttiva huwa li jiġu mmirati ċittadini ta' pajjiż terz b'livell għoli ta' ħiliet. Fl-istess ħin, il-

Kunsill ineħħi d-distinzjoni bejn trainees mhux remunerati u dawk remunerati u jagħżel 

kategorija ġenerali ta' trainees. Fil-kondizzjonijiet speċifiċi ta' ammissjoni għal trainees fl-

Artikolu 13, il-Kunsill iżid għadd ta' rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti miċ-ċittadin 

ikkonċernat ta' pajjiż terz. L-għan tal-Kunsill huwa li jiddaħħlu fis-seħħ salvagwardji 

suffiċjenti biex jiġi żgurat li ma jseħħ l-ebda abbuż meta din il-kategorija ta' ċittadini ta' pajjiż 

terz tiġi ammessa fit-territorju tal-UE. L-Istati Membri jqisu li hemm riskju li t-trainees 

jistgħu jintużaw biex jissostitwixxu impjegati b'kondizzjonijiet u termini agħar tal-impjieg.

Għalhekk, il-Kunsill iżid fil-paragrafu 1(a) li l-ftehim dwar it-taħriġ għandu jipprevedi taħriġ 

teoretiku u prattiku, u li l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li t-termini tal-ftehim jissodisfaw ir-

rekwiżiti fil-liġi nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi jew il-prattiki.

F'konformità mal-bidliet li saru fid-definizzjoni ta' trainee, il-Kunsill iżid, fl-Artikolu 13, 

rekwiżit li tiġi ppreżentata evidenza li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun kiseb lawrja ta' 

edukazzjoni għolja fi żmien is-sentejn ta' qabel id-data ta' applikazzjoni għal traineeship jew li 

huwa qed isegwi kors ta' studju li jwassal għal lawrja ta' edukazzjoni għolja (paragrafu 1(b)). 

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li t-traineeship ikun fl-istess qasam u fl-

istess livell ta' kwalifika tal-lawrja ta' edukazzjoni għolja jew il-kors li qed jiġi segwit 

(paragrafu 2). Dan ir-rekwiżit imur kontra l-intenzjoni tal-Parlament Ewropew li, permezz tal-

Emenda 32 tiegħu, ħassar tali kondizzjoni.
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Il-Kunsill iżid ukoll li l-applikant għandu jipprovdi evidenza, jekk l-Istat Membru jirrikjedi 

dan, li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikollu riżorsi suffiċjenti biex ikopri l-ispejjeż ta' taħriġ, li l-

entità ospitanti taċċetta r-responsabbiltà għat-trainee matul is-soġġorn u tal-fatt li l-

akkomodazzjoni tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa jekk it-trainee jiġi akkomodat mill-

entità ospitanti. Il-Kunsill iżid possibbiltà, b'mod simili għal dik stabbilita fil-każ ta' 

riċerkaturi, li l-Istati Membri jirrikjedu li entità ospitanti tassumi r-responsabbiltà finanzjarja 

għal trainee fil-każ li hu jibqa' illegalment fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat 

(paragrafu 4). Filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tiddikjara li l-Istati Membri jistgħu 

jirrikjedu lill-entità ospitanti biex tiddikjara li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma jkunx qed jimla 

impjieg, il-Kunsill imur ftit lil hinn minn dan u jippermetti l-Istat Membru biex jirrikjedi lill-

entità ospitanti biex tissostanzja li t-traineeship ma jissostitwixxix impjieg (paragrafu 3).

Il-kategorija ta' voluntieri (Artikolu 14)

Fil-pożizzjoni tal-Kunsill voluntieri li jipparteċipaw fis-Servizz Volontarju Ewropew jidhru 

bħala kategorija mandatorja filwaqt li voluntieri oħra jibqgħu kategorija fakultattiva. Fir-

rigward tal-kondizzjonijiet ta' ammissjoni ta' voluntieri, il-Kunsill jaċċetta fl-ispirtu l-Emenda 

33 tal-Parlament Ewropew dwar il-kontenut tal-ftehim li għandu jiġi previst mal-entità 

ospitanti (paragrafu 1(a) tal-Artikolu 14). Barra minn hekk, il-Kunsill iqis li jinħtieġ li 

tiddaħħal, bħal fil-każ ta' tfal tal-iskola u trainees, il-possibbiltà li l-Istati Membri jirrikjedu 

evidenza li l-akkomodazzjoni tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Istat Membru 

kkonċernat jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun akkomodat mill-entità ospitanti 

(paragrafu 1(b)). Peress li din hija diġà prattika eżistenti f'diversi Stati Membri, il-Kunsill iżid 

il-possibbiltà li l-Istati Membri jiddeterminaw limitu minimu u massimu tal-età għal ċittadini 

ta' pajjiż terz li japplikaw biex jiġu ammessi fi skema ta' servizz volontarju (paragrafu 2). Dan 

għandu, madankollu, ikun mingħajr preġudizzju għar-regoli tas-Servizz Volontarju Ewropew. 

Sabiex tiġi żgurata kompatibbiltà mar-rekwiżiti taħt l-iskema tas-Servizz Volontarju 

Ewropew, il-Kunsill jiddikjara li l-applikanti għal dik l-iskema jkunu eżenti mir-rekwiżit li 

jippreżentaw evidenza skont xi dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva (paragrafu 3).
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Il-kategorija ta' au-pairs (Artikolu 16)

Din hija kategorija fakultattiva fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Fl-Artikolu 16 dwar il-

kondizzjonijiet speċifiċi ta' ammissjoni għall-au-pairs, il-Kunsill jaċċetta bis-sħiħ il-kontenut 

tal-Emendi 34 u 35 tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-au-pairs. 

Hawnhekk il-Kunsill imur aktar lil hinn u jispeċifika li l-għadd massimu ta' sigħat tad-

dmirijiet ta' au-pair għal kull ġimgħa ma għandux jaqbeż il-25 (paragrafu 5 tal-Artikolu 16). 

Madankollu, il-Kunsill jimmodifika ftit l-età minima tal-au-pairs li hija stabbilita għal 17-il 

sena fil-proposta tal-Kummissjoni u għal 18-il sena fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Dan isegwi l-

prattika attwali f'diversi Stati Membri.

Il-Kunsill iżid ukoll diversi rekwiżiti għall-ammissjoni ta' au-pairs. B'mod partikolari, l-Istati 

Membri huma ħielsa li jitolbu liċ-ċittadin ta' pajjiż terz biex jipprovdi evidenza ta' għarfien 

bażiku tal-lingwa tal-pajjiż ospitanti, ta' edukazzjoni sekondarja jew kwalifiki professjonali 

(paragrafu 2). Filwaqt li jirrifletti l-prattika attwali f'xi Stati Membri, il-Kunsill jipprevedi li l-

Istati Membri jistgħu jiddeterminaw li l-istazzjonament ta' au-pairs jista' jitwettaq biss minn 

organizzazzjoni li tkun ta' medjatur għall-au-pairs (paragrafu 3). Il-Kunsill iżid ukoll 

possibbiltà għall-Istati Membri li jirrikjedu li l-membri tal-familja ospitanti jkunu ta' 

nazzjonalità differenti minn dik taċ-ċittadin au-pair ta' pajjiż terz u li ma jkollhom l-ebda 

rabtiet familjari mal-au-pair (paragrafu 4). L-Istati Membri huma ħielsa wkoll li jistabbilixxu 

somma minima ta' flus bħala pocket money li għandha titħallas lill-au pair (paragrafu 6).

Awtorizzazzjonijiet li għandhom jingħataw skont din id-Direttiva (Artikoli 17, 18 u 19)

Fl-Artikolu 17, il-Kunsill iżid aktar dettalji għall-proposta inizjali tal-Kummissjoni dwar id-

diversi termini li għandhom jiddaħħlu fl-awtorizzazzjonijiet. Hawnhekk il-Kunsill jadotta 

approċċ simili għal dak użat fid-Direttiva dwar il-Ħaddiema Staġjonali.
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Il-Kunsill isegwi l-approċċ tal-Kummissjoni fir-rigward tat-tul tal-awtorizzazzjonijiet 

maħruġa għal riċerkaturi, studenti, tfal tal-iskola, au pairs u voluntieri (Artikolu 18) u b'hekk 

ma jaċċettax l-Emenda 37 tal-Parlament Ewropew. Il-Kunsill jikkomplementa l-proposta tal-

Kummissjoni billi jiddikjara b'mod espliċitu li l-Istati Membri jistgħu jippermettu t-tiġdid tal-

awtorizzazzjonijiet ta' tfal tal-iskola u au-pairs taħt ċerti kondizzjonijiet. Barra minn hekk, il-

pożizzjoni tal-Kunsill tipprevedi li t-tul tal-awtorizzazzjoni għal riċerkaturi u studenti, li huma 

koperti minn programmi tal-Unjoni jew multilaterali li jinkludu miżuri ta' mobbiltà, għandu 

jkun ta' mill-inqas sentejn jew daqs it-tul tal-ftehim ospitanti jew tal-istudji fil-każ li dawn 

ikunu iqsar (dment li jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet). Din id-dispożizzjoni żdiedet sabiex 

ikompli jiġi ffaċilitat is-soġġorn ta' dan il-grupp ta' ċittadini ta' pajjiż terz fl-UE.

Fir-rigward ta' trainees, il-Kunsill jimmodifika l-proposta tal-Kummissjoni billi jistabbilixxi li 

t-tul tal-awtorizzazzjoni għandu jkun għal perijodu massimu ta' sitt xhur. L-Istati Membri 

jistgħu, madankollu, jipprevedu perijodu itwal li jikkorrispondi għat-tul tal-ftehim ta' taħriġ 

f’konformità mal-liġi nazzjonali. Dan huwa relatat mal-pożizzjoni tal-Kunsill li jinħtieġu 

salvagwardji addizzjonali għal din il-kategorija ta' ċittadini ta' pajjiż terz.

Fl-Artikolu 19, dwar informazzjoni addizzjonali, il-Kunsill iżid referenzi għal informazzjoni 

li tista' tiġi indikata bħala informazzjoni addizzjonali jew f'permess ta' residenza jew f'viża 

għal soġġorn fit-tul. F'dan il-kuntest, il-formulazzjoni suġġerita mill-Emenda 39 tal-Parlament 

Ewropew hija miċħuda bħala superfluwa mill-Kunsill.

Raġunijiet għal rifjut u għal irtirar jew nuqqas ta' tiġdid ta' awtorizzazzjoni (Artikoli 20 

u 21)

Fir-rigward tar-raġunijiet għal rifjut, il-pożizzjoni tal-Kunsill issegwi l-ispirtu tal-Emenda 40 

tal-Parlament Ewropew u tikkonverti għadd tar-raġunijiet obbligatorji għal rifjut f'raġunijiet 

fakultattivi (paragrafu 2(a), (c) u (d) tal-Artikolu 20). Il-formulazzjoni f'xi wħud minn dawk 

id-dispożizzjonijiet, madankollu, ġiet allinjata ma' dik fid-dispożizzjonijiet korrispondenti tad-

Direttiva dwar l-ICT u d-Direttiva dwar il-Ħaddiema Staġjonali.
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Barra minn hekk, il-Kunsill iżid raġuni obbligatorja ġdida li hija relatata mal-proċedura ta' 

approvazzjoni mfassla għall-entitajiet ospitanti f'din id-Direttiva (paragrafu 1(c)). Il-Kunsill 

idaħħal ukoll diversi raġunijiet fakultattivi ġodda għal rifjut. Huwa jqis importanti li l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jirrifjutaw applikazzjoni jekk l-entità ospitanti jew il-familja ospitanti 

ma tissodisfax it-termini ta' impjieg kif previst mil-liġijiet applikabbli, il-ftehimiet kollettivi 

jew il-prattiki tal-Istat Membru kkonċernat (paragrafu 2(b)). Din id-dispożizzjoni għandha l-

għan li tipproteġi ċittadini ta' pajjiż terz mill-isfruttament u li tevita d-dumping soċjali. Il-

paragrafu 2(e) dwar sitwazzjoni fejn entità ospitanti tkun falliet ittieħed mid-Direttiva dwar l-

ICT. Il-Kunsill idaħħal ukoll raġuni li tippermetti li Stat Membru jirrifjuta applikazzjoni fejn 

jistabbilixxi li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz jirrisjedi għal finijiet oħra għajr dawk li għalihom 

japplika biex jiġi ammess (paragrafu 2(f)). L-objettiv ta' din ir-raġuni huwa li l-Istati Membri 

jkunu jistgħu jiġġieldu kontra l-abbuż u l-użu ħażin tal-proċeduri stabbiliti f'din id-Direttiva. 

Il-Kunsill iżid ukoll possibbiltà li l-Istati Membri jirrifjutaw applikazzjoni wara li jkunu 

wettqu test tas-suq tax-xogħol billi huwa importanti li l-Istati Membri jkunu jistgħu 

jamministraw is-swieq tax-xogħol tagħhom (paragrafu 3).

Bħala salvagwardja għall-applikanti u filwaqt li jirrispetta l-fehmiet tal-Parlament Ewropew, 

il-Kunsill iżid li kwalunkwe deċiżjoni għar-rifjut ta' applikazzjoni għandha tieħu kont taċ-

ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u tirrispetta l-prinċipju ta' proporzjonalità (paragrafu 4).
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Ir-raġunijiet għal irtirar jew nuqqas ta' tiġdid (Artikolu 21) fil-parti l-kbira jirriflettu dawk 

għal rifjut b'xi differenzi. Ir-raġuni li tirreferi għal sitwazzjoni fejn ċittadin ta' pajjiż terz 

jirrisjedi għal finijiet oħra li mhumiex dawk li għalihom ġie awtorizzat jirrisjedi (paragrafu 

1(d)) tibqa' waħda obbligatorja fil-pożizzjoni tal-Kunsill filwaqt li l-Parlament Ewropew fil-

pożizzjoni tiegħu kien għamilha dispożizzjoni fakultattiva. Min-naħa l-oħra, il-Kunsill 

jaċċetta l-ideat tal-Parlament Ewropew u jżid li meta jikkunsidra li jirtira l-awtorizzazzjoni ta' 

student għal nuqqas ta' progress fl-istudji, l-Istat Membru kkonċernat jista' jikkonsulta lill-

entità ospitanti dwar din il-kwistjoni (paragrafu 3). Il-Kunsill jaċċetta wkoll l-emenda tal-

Parlament li skontha student għandu jkun jista' jippreżenta applikazzjoni lil istituzzjoni 

differenti ta' edukazzjoni għolja biex ikun jista' jlesti l-istudji tiegħu fejn jiġi kkunsidrat l-

irtirar jew in-nuqqas ta' tiġdid għal raġunijiet li ma jikkonċernawx l-istudent (paragrafu 6). 

Fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi rrifjutat tiġdid bħala riżultat tat-test tas-suq tax-xogħol 

(paragrafu 5), il-Kunsill qies it-tħassib espress mill-Parlament Ewropew u eskluda r-

riċerkaturi li jibqgħu jiġu impjegati mill-istess entità ospitanti. L-emenda tal-Parlament dwar 

raġunijiet ta' politika pubblika u sigurtà pubblika (paragrafu 4) ma ġietx aċċettata mill-

Kunsill. Il-formulazzjoni fil-premessa 36 tqieset bħala suffiċjenti f'dan il-kuntest.

Dritt għal trattament ugwali (Artikolu 22)

Fir-rigward tat-trattament ugwali ta' ċittadini tal-Istat Membru ospitanti, il-pożizzjoni tal-

Kunsill timmodifika l-proposta tal-Kummissjoni. Hija ssegwi mill-qrib l-Artikolu 12 (Dritt 

għal Trattament Ugwali) tad-Direttiva 2011/98/UE (id-Direttiva dwar il-Permess Uniku) billi 

din id-Direttiva tkopri ċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi li qed jirrisjedu legalment u li jew qed 

jaħdmu inkella jistgħu jaħdmu fi Stat Membru.
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Skont il-pożizzjoni tal-Kunsill, essenzjalment id-drittijiet stabbiliti fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 

dwar il-Permess Uniku flimkien mar-restrizzjonijiet possibbli previsti fih japplikaw għal 

riċerkaturi u studenti, kif ukoll għal trainees, voluntieri u au-pairs meta dawn jitqiesu li jkunu 

f'relazzjoni ta' impjieg fl-Istat Membru kkonċernat. F'dan il-kuntest, ir-riċerkaturi dejjem 

jitqiesu li jkunu f'impjieg u huma intitolati għad-drittijiet relatati kif stabbilit fid-Direttiva 

dwar il-Permess Uniku. Il-Kunsill jirrifjuta l-Emenda 43 tal-Parlament Ewropew li skontha r-

restrizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva dwar il-Permess Uniku dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali kif ukoll fergħat tas-sigurtà soċjali ma għandhomx japplikaw għal riċerkaturi u 

studenti.

Fir-rigward tad-drittijiet ta' trainees, voluntieri u au-pairs li ma jitqisux li jkunu f'relazzjoni ta' 

impjieg fl-Istat Membru kkonċernat, il-pożizzjoni tal-Kunsill tmur lil hinn mill-Emenda 44 

tal-Parlament Ewropew u tiddikjara li, minbarra trattament ugwali fir-rigward tal-aċċess għal 

oġġetti u servizzi, huma intitolati wkoll għal trattament ugwali fir-rigward tar-rikonoxximent 

ta' diplomi, ċertifikati u kwalifiki professjonali oħra.

Soġġorn għall-fini ta' tfittix tal-impjieg jew intraprenditorija għal riċerkaturi u studenti 

(Artikolu 25)

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tipprevedi l-possibbiltà li r-riċerkaturi u l-istudenti li jkollhom 

soġġorn fit-territorju tal-Istat Membru li kien ħarġilhom awtorizzazzjoni skont din id-

Direttiva, ifittxu impjieg jew jistabbilixxu negozju għal perijodu ta' mill-inqas disa' xhur. 

B'hekk il-Kunsill jirrifjuta l-emenda tal-Parlament Ewropew għal din id-dispożizzjoni. Il-

perijodu ta' disa' xhur jitqies suffiċjenti sabiex jinstab impjieg jew jiġi stabbilit negozju. Fil-

pożizzjoni tal-Kunsill, l-Istat Membru kkonċernat jista' jirrikjedi ċittadini ta' pajjiż terz biex 

jagħtu prova li għandhom ċans ġenwin li jiġu impjegati jew li jistabbilixxu negozju wara l-

perijodu minimu ta' tliet xhur , li huwa differenti mill-emenda tal-Parlament Ewropew. Il-

Kunsill iżid il-possibbiltà li l-Istati Membri jirrikjedu li l-impjieg li jkun qiegħed ifittex iċ-

ċittadin ta' pajjiż terz jew in-negozju li qiegħed fil-proċess li jistabbilixxi, ikun jikkorrispondi 

għal-livell ta' riċerka jew tal-istudji li tlestew.
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Il-Kunsill jippermetti wkoll li l-Istati Membri jistabbilixxu livell minimu ta' lawrja (li ma 

jistax ikun ogħla minn lawrja ta' Masters jew l-ekwivalenti) li l-istudenti għandhom jiksbu 

sabiex jibbenefikaw minn dan id-dritt. Skont il-pożizzjoni tal-Kunsill, l-Istati Membri jistgħu 

jirrikjedu li entità ospitanti tipprovdi konferma li tkun tlestiet attività ta' riċerka jew evidenza 

li tkun inkisbet diploma ta' edukazzjoni għolja. Jekk tali evidenza ma tkunx disponibbli qabel 

l-iskadenza ta' awtorizzazzjoni li tkun ingħatat għall-fini ta' riċerka jew studji, iċ-ċittadin ta' 

pajjiż terz għandu jkun permess jibqa' fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat sabiex 

jippreżenta tali evidenza fi żmien raġonevoli.

Il-Kunsill jipprevedi addizzjonalment raġunijiet għar-rifjut ta' applikazzjoni ppreżentata kif 

ukoll raġunijiet għall-irtirar tal-permess ta' residenza maħruġ f'konformità ma' dan l-Artikolu 

(paragrafi 4 u 8).

Mobbiltà intra-UE (Artikoli 27, 28, 29, 30 u 31)

Fil-pożizzjoni tal-Kunsill, il-mobbiltà intra-UE hija permessa biss għal riċerkaturi u studenti. 

Din il-pożizzjoni hija differenti mill-emenda tal-Parlament Ewropew. Għal raġunijiet ta' 

konsistenza, l-iskema ta' mobbiltà fid-Direttiva dwar l-ICT ittieħdet bħala eżempju fit-tfassil 

tad-dettalji tal-mobbiltà intra-UE għal dawn iż-żewġ kategoriji.
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Il-Kunsill jaqsam il-mobbiltà ta' riċerkaturi f'mobbiltà fuq perijodu qasir u mobbiltà fit-tul. 

Fil-qafas ta' mobbiltà fuq perijodu qasir, ir-riċerkaturi li jkollhom awtorizzazzjoni valida 

maħruġa għal dak il-fini mill-ewwel Stat Membru, ikunu intitolati għal soġġorn sabiex 

iwettqu parti mir-riċerka tagħhom fi kwalunkwe organizzazzjoni ta' riċerka f'wieħed jew 

f'diversi Stati Membri oħra għal perijodu ta' mhux aktar minn 180 jum fi kwalunkwe perijodu 

ta' 360 jum abbażi ta' dik l-awtorizzazzjoni u dokument validu tal-ivvjaġġar soġġett għall-

kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva. It-tieni Stat Membru jista' jirrikjedi li jiġi notifikat 

dwar il-mobbiltà fuq perijodu qasir tar-riċerkatur f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-

Artikolu 28. It-tieni Stat Membru jista' jirrikjedi li n-notifika tinkludi d-dokumenti u l-

informazzjoni previsti f'dak l-Artikolu jew jista' jiddeċiedi li ma jirrikjedix dan. Hemm 

possibbiltà għat-tieni Stat Membru li joġġezzjona għan-notifika. Bi tweġiba għal tħassib 

prattiku espress minn diversi Stati Membri b'rabta mal-proċedura ta' notifika, il-pożizzjoni tal-

Kunsill tinkludi possibbiltà li t-tieni Stat Membru joħroġ dokument lir-riċerkatur li jattesta li 

huwa intitolat għal soġġorn fit-territorju tiegħu.

Fir-rigward tal-mobbiltà fit-tul ta' riċerkaturi (għal aktar minn 180 jum għal kull Stat 

Membru), it-tieni Stat Membru jista' jiddeċiedi li japplika l-proċedura ta' notifika mfassla għal 

mobbiltà fuq perijodu qasir li tippermetti li r-riċerkatur joqgħod fit-territorju tiegħu abbażi tal-

awtorizzazzjoni maħruġa mill-ewwel Stat Membru, jew jista' jirrikjedi li tiġi ppreżentata 

applikazzjoni għal mobbiltà fit-tul f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 29. Bħala 

riżultat ta' dik l-applikazzjoni, it-tieni Stat Membru joħroġ awtorizzazzjoni lir-riċerkatur jekk 

jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet meħtieġa kollha. Il-proċedura ta' applikazzjoni għal mobbiltà 

fit-tul hija waħda eħfef meta mqabbla mal-proċedura għall-applikazzjoni inizjali fl-ewwel Stat 

Membru. Il-membri tal-familji ta' riċerkaturi huma intitolati li jakkumpanjaw lir-riċerkatur fi 

Stat Membru wieħed jew f'diversi u l-iskema ta' mobbiltà mfassla għalihom tirrifletti dik 

għar-riċerkaturi (Artikolu 30).
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Fir-rigward tal-mobbiltà ta' studenti, il-Kunsill jiddistingwi bejn studenti koperti minn 

programm tal-UE jew multilaterali li jinkludi miżuri għal mobbiltà, jew minn ftehim bejn 

żewġ istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew aktar u l-hekk imsejħa studenti individwali li 

mhuma koperti mill-ebda programm jew ftehim. Tal-ewwel huma intitolati għal dħul u 

soġġorn sabiex iwettqu parti mill-istudji tagħhom f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja f'wieħed 

jew diversi mit-tieni Stati Membri għal perijodu ta' mhux aktar minn 360 jum għal kull Stat 

Membru soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 31. L-iskema għall-mobbiltà 

tagħhom hija simili għal dik imfassla għall-mobbiltà fuq perijodu qasir tar-riċerkaturi, jiġifieri 

bil-possibbiltà li t-tieni Stat Membru jirrikjedi notifika. Studenti individwali, min-naħa l-oħra, 

għandhom jippreżentaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex jidħlu u jkollhom soġġorn 

fit-tieni Stat Membru għall-finijiet ta' studji. Il-proċedura ta' applikazzjoni f'dan il-każ hija 

eżattament l-istess bħal tal-applikazzjonijiet inizjali fl-ewwel Stat Membru.

Filwaqt li jsegwi l-eżempju tad-Direttiva dwar l-ICT, il-Kunsill idaħħal Artikolu 32 ġdid dwar 

salvagwardji u sanzjonijiet f'każijiet ta' mobbiltà, li jistabbilixxi aktar dettalji dwar l-evidenza 

li għandha tiġi pprovduta f'ċerti każijiet relatati mal-mobbiltà (eż. meta student jew riċerkatur 

jeħtieġ jaqsam fruntiera ta' Schengen matul il-mobbiltà jew meta ma jkunx għadu jissodisfa l-

kondizzjonijiet ta' mobbiltà).

Miżati (Artikolu 36)

Il-pożizzjoni tal-Kunsill iżżid li l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu miżati għat-trattament ta' 

notifiki minbarra it-trattament ta' applikazzjonijiet. L-Istati Membri jqisu li t-trattament ta' 

notifiki fil-kuntest tal-proċedura tal-mobbiltà intra-UE jinvolvi wkoll ċerti spejjeż 

amministrattivi. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu joħorġu dokumenti għal ċittadini ta' 

pajjiż terz bħala riżultat ta' dik il-proċedura.
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IV. KONKLUŻJONI

Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess li ntlaħaq fin-negozjati bejn il-

Kunsill u l-Parlament Ewropew, iffaċilitat mill-Kummissjoni. L-adozzjoni tad-Direttiva dwar 

il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' riċerka, studji, 

taħriġ, servizz volontarju, skemi ta' skambju tal-istudenti jew proġetti edukattivi u au pairing 

ser tkun ferm importanti sabiex l-UE ssir aktar attraenti għat-talenti u l-ħiliet.
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NOTA PUNT "I/A" 
minn: Segre ta rja t Ġenera li ta l-Kuns ill 
lil: Kumita t ta r-Rappreżentanti Permanenti/Kuns ill 
Suġġe tt: Abbozz ta ' Dire ttiva  ta l-Parlament Ewrope w u ta l-Kuns ill dwar il-

kondizzjonijie t ta ’ dħul u res idenza  ta ’ ċittadini ta ’ pa jjiżi te rzi għa ll-finijie t ta ’ 
riċerka , s tudji, taħriġ, se rvizz volontarju, skemi ta ' skambju ta ’ skulari jew 
proġe tti edukattivi u au pa iring (riformulazzjoni) (l-ewwel qari) (AL + D) 
- Adozzjoni  
a ) ta l-pożizzjoni ta l-Kuns ill 
b) tad-dikjarazzjoni ta r-raġunijie t ta l-Kuns ill 

 

1. Fis-26 ta' Marzu 2013, il-Kummissjoni bagħtet lill-Kunsill il-proposta msemmija hawn fuq 1, 

ibbażata fuq l-Artikolu 79(2)(a) u (b) TFUE 2 3.

1 dok. 7869/13.
2 F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 kif ukoll l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-

pożizzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, 
u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, dawn l-Istati Membri mhumiex 
qed jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhumiex marbutin biha jew soġġetti 
għall-applikazzjoni tagħha.

3 F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, id-
Danimarka mhix tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u għalhekk mhix marbuta biha 
jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.
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2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fit-18 ta' Settembru 2013 1. Il-

Kumitat tar-Reġjuni ta l-opinjoni tiegħu fit-28 ta' Novembru 2013 2.

3. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-25 ta' Frar 2014 3.

4. Waqt it-3433 laqgħa tiegħu tat-3 ta' Diċembru 2015, il-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni 

laħaq qbil politiku dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar id-Direttiva msemmija 

hawn fuq 4.

5. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti huwa mistieden jissuġġerixxi lill-Kunsill sabiex:

- jadotta, bl-astensjoni tad-delegazzjoni Awstrijaka, fil-punt "A" tal-aġenda ta' laqgħa li 

jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari kif tinsab fid-dokument 14958/15 u d-

dikjarazzjoni tar-raġunijiet kif tinsab fid-dokument 14958/15 ADD 1 REV 1;

- jiddeċiedi li fil-minuti ta' din is-sessjoni tiddaħħal id-dikjarazzjoni li tidher fl-

Addendum għal din in-nota.

1 ĠU C 341, 21.11.2013, p. 50.
2 ĠU C 114, 15.04.2014, p. 42.
3 dok. 6746/14.
4 F'konformità mal-ittra tal-1 ta' Diċembru 2015, indirizzata mill-President tal-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament Ewropew lill-President tal-Coreper, 
il-Parlament Ewropew għandu, waqt it-tieni qari tiegħu, japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-
ewwel qari mingħajr emendi.
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NOTA PUNT "I/A" 
minn: Segre ta rja t Ġenera li ta l-Kuns ill 
lil: Kumita t ta r-Rappreżentanti Permanenti/Kuns ill 
Suġġe tt: Abbozz ta ' Dire ttiva  ta l-Parlament Ewrope w u ta l-Kuns ill dwar il-

kondizzjonijie t ta ’ dħul u res idenza  ta ’ ċittadini ta ’ pa jjiżi te rzi għa ll-finijie t ta ’ 
riċerka , s tudji, taħriġ, se rvizz volontarju, skemi ta ' skambju ta ’ skulari jew 
proġe tti edukattivi u au pa iring (riformulazzjoni) (l-ewwel qari) (AL + D) 
- Adozzjoni  
a ) ta l-pożizzjoni ta l-Kuns ill fl-ewwel qari 
b) tad-dikjarazzjoni ta r-raġunijie t ta l-Kuns ill 
= Dikjarazzjoni 

 

Dikjarazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jifhmu l-punt (f) tal-Artikolu 20(2) ta’ din id-Direttiva 

bħala li jippermetti lill-Istati Membri jirrifjutaw applikazzjoni fuq bażi ta’ każ b’każ biss u 

b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi speċifiċi taċ-ċittadin tal-pajjiż terz u tal-prinċipju ta’ 

proporzjonalità u fuq il-bażi ta’ evidenza jew raġunijiet serji u oġġettivi. Il-Kummissjoni ser tiżgura 

li l-Istati Membri jimplimentaw din id-dispożizzjoni f’konformità ma’ din l-interpretazzjoni meta 

jittrasponu d-Direttiva, u ser tgħarraf lill-Parlament u lill-Kunsill b'dan, fil-qafas tal-obbligi tagħha 

skont l-Artikolu 39.

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jqisu li l-inklużjoni ta’ din id-dispożizzjoni f’din id-

Direttiva ma għandhiex tikkostitwixxi preċedent għal strumenti futuri dwar il-migrazzjoni legali.
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Brussell, 5.4.2016  

COM(2016) 184 final 

2013/0081 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-Pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal 

skopijiet ta’ riċerka, studju, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju tal-istudenti 

jew proġetti edukattivi u au pairing 
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2013/0081 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 

dwar 

il-Pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal 

skopijiet ta’ riċerka, studju, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju tal-istudenti 

jew proġetti edukattivi u au pairing 

1. SFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill 

(dokument COM (2013) 151 finali – 2013/0081 COD)) 

26.03.2013 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 18.09.2013 

Data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 25.02.2014 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: mhux applikabbli 

Data prevista għall-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: 10.03.2016 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA MILL-KUMMISSJONI 

Il-proposta hija riformulazzjoni bl-għan li tgħaqqad id-Direttivi eżistenti dwar l-istudenti 

(2004/114/KE) u r-riċerkaturi (2005/71/KE). Hija għandha l-għan li tirrimedja d-dgħufijiet 

identifikati f’dawn l-istrumenti, u b’hekk tagħmel lill-UE aktar attraenti bħala destinazzjoni 

għall-gruppi kkonċernati. Il-proposta wessgħet il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli tal-UE, 

minħabba li qabel ir-regoli tal-ammissjoni kienu obbligatorji biss għall-istudenti u r-

riċerkaturi, u fakultattivi għat-tfal tal-iskola, apprendisti mhux imħallsa u voluntiera. Il-

proposta tkopri l-kategoriji kollha permezz ta’ regoli obbligatorji (inkluż il-kategoriji 

reċentement miżjuda ta’ apprendisti mħallsa u au pairs). Il-proposta għamlet titjib 

partikolarment fir-rigward ta’ proċeduri ta’ ammissjoni, drittijiet ta’ trattament indaqs, 

drittijiet tal-istudenti li jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol waqt l-istudji, il-mobilità intra-

UE kif ukoll garanziji proċedurali. Din ħolqot ukoll il-possibiltà għal dawk li jiggradwaw u r-

riċerkaturi, wara tmiem ir-riċerka jew l-istudji, sabiex ifittxu impjieg jew jiftħu negozju. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

Intlaħaq ftehim politiku bejn il-koleġiżlaturi fil-laqgħa tat-trilogi tas-17 ta’ Novembru 2015, u 

ġie approvat mill-COREPER fil-25 ta’ Novembru 2015 u mill-Kumitat LIBE fit-30 ta’ 

Novembru 2015. 

Id-differenzi ewlenin bejn il-Pożiżżjoni Komuni u l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni huma 

murija hawn taħt. 
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Kamp ta' Applikazzjoni (l-Artikolu 2) 

Il-pożizzjoni Komuni tillimita l-iskop tar-regoli mandatorji għar-riċerkaturi, studenti, 

apprendisti u voluntiera koperti mis-Servizz Volontarju Ewropew. Ir-Regoli għal tfal tal-

iskola, voluntiera mhux koperti mis-Servizz Volontarju Ewropew u au pairs huma fakultattivi. 

Fir-rigward ta’ apprendisti, il-pożizzjoni Komuni tneħħi d-distinzjoni bejn l-apprendisti 

mħallsin u dawk mhux imħallsin  

 

Kundizzjonijiet ġenerali għall-ammissjoni (l-Artikolu 7) 

Il-pożizzjoni Komuni tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li jitolbu lill-applikant jipprovdi l-

indirizz fejn se jkun residenti fit-territorju tagħhom. Hija tobbliga lill-Istati Membri li 

jeżaminaw l-applikazzjonijiet ukoll meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz ikkonċernat ikun diġà 

residenti f’dak l-Istat Membru. 

 

L-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet ta’ riċerka (l-Artikolu 9) L-approvazzjoni ta’ 

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, l-istituzzjonijiet edukattivi, l-organizzazzjonijiet 

responsabbli għal skema ta’ servizz volontarju jew entitajiet li jilqgħu l-apprendisti (l-

Artikolu 15) 

Il-pożizzjoni Komuni tagħmel il-proċedura ta’ approvazzjoni għal organizzazzjonijiet ta’ 

riċerka fakultattiva, u tintroduċi proċedura ta’ approvazzjoni fakultattiva għal istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni għolja, l-istituzzjonijiet edukattivi, l-organizzazzjonijiet responsabbli għal 

skema ta’ servizz volontarju jew entitajiet li jilqgħu l-apprendisti. F’każ li Stat Membru 

jintroduċi tali proċeduri, l-applikazzjonijiet jiġu ffaċilitati. 

 

Kundizzjonijiet speċifiċi għall-apprendisti(l-Artikolu 13) 

Il-pożizzjoni Komuni tintroduċi limitazzjoni li l-applikanti jridu jkunu kisbu diploma ta’ 

edukazzjoni ogħla fi żmien sentejn qabel id-data tal-applikazzjoni jew ikunu qed isegwu kors 

ta’ studju li jwassal għal lawrja ta’ edukazzjoni għolja. Hija tippermetti wkoll lill-Istati 

Membri li jeħtieġu li l-apprendistat ikun fl-istess qasam u fl-istess livell ta’ kwalifika bħal-

lawrja ta’ edukazzjoni għolja miksuba jew il-kors ta' studju segwit. 

 

Tul ta’ żmien tal-awtorizzazzjonijiet (l-Artikolu 18) 

Il-pożizzjoni Komuni tipprovdi għal awtorizzazzjonijiet għal studenti u riċerkaturi koperti 

mill-programmi ta’ minimu ta’ sentejn (minflok ta’ sena għal dawk li mhumiex koperti mill-

programmi). Il-proposta tal-Kummissjoni ma prevedietx durata itwal ta’ awtorizzazzjonijiet 

għal studenti u riċerkaturi koperti mill- programmi, ħlief fil-kuntest tal-mobilità fl-UE. 

 

Raġunijiet għal rifjut (l-Artikolu 20) 

Il-pożizzjoni Komuni fil-biċċa l-kbira tallinja r-raġunijiet għal rifjut ma' dawk tad-Direttiva 

dwar Trasferiment Intra-Azjendali (minn hawn’ il quddiem “id-Direttiva ICT” - Intra 

Corporate Transferee Directive)
1
. Fl-istess ħin, il-pożizzjoni żżid raġuni li tippermetti lill-

                                                 
1 Id-Direttiva 2014/66/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-

kondizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiż terz fil-qafas ta' trasferiment intra-

azjendali, (27.5.2014, ĠU L 157, p. 1) 
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Istati Membri li jirrifjutaw applikazzjoni meta Stat Membru jkollu evidenza jew raġunijiet 

oġġettivi u serji biex jistabbilixxi li ċ-ċittadin tal-pajjiż terz ikun jirrisjedi għal finijiet oħra li 

mhumiex dawk li għalihom japplika biex jiġi ammess (l-Artikolu 20(2)(f)). Kemm il-

Kummissjoni kif ukoll il-Parlament Ewropew kellhom riżervi dwar din id-dispożizzjoni, li 

finalment ġiet aċċettata u akkumpanjata mid-dikjarazzjoni li ġejja miż-żewġ Istituzzjonijiet: 

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jifhmu l-punt (f) tal-Artikolu 20(2) ta’ din id-

Direttiva bħala li jippermetti lill-Istati Membri li jirrifjutaw applikazzjoni biss fuq il-

bażi ta’ każ b’każ u b’kont meħud taċ-ċirkostanzi speċifiċi taċ-ċittadin tal-pajjiż terz 

u l-prinċipju ta’ proporzjonalità u abbażi ta’ evidenza jew raġunijiet oġġettivi u 

serji. Il-Kummissjoni se tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw din id-dispożizzjoni 

f’konformità ma’ din l-interpretazzjoni meta jittrasponu d-Direttiva, u se tinforma 

lill-Parlament u lill-Kunsill b'dan, fil-qafas tal-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 39.  

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jqisu li l-inklużjoni ta’ din id-dispożizzjoni 

f’din id-Direttiva m’għandhiex tikkostitwixxi preċedent għal strumenti legali futuri 

tal-migrazzjoni. 

 

Raġunijiet għall-irtirar jew għan-nuqqas ta’ tiġdid ta’ awtorizzazzjoni (l-Artikolu 21) 

B'mod simili għar-raġunijiet tar-rifjut, il-pożizzjoni Komuni fil-biċċa l-kbira tallinja r-

raġunijiet għall-irtirar jew in-nuqqas ta’ tiġdid ma' dawk tad-Direttiva ICT. 

 

It-trattament ugwali (l-Artikolu 22) 

Filwaqt li l-pożizzjoni komuni tipprovdi lill-Istati Membri bil-possibilità li jagħtu benefiċċji 

tal-familja lil riċerkaturi dipendenti fuq tul minimu ta’ permanenza (għal darba oħra skont id-

Direttiva ICT), ġeneralment għadha tirrifletti l-objettiv tal-proposta tal-Kummissjoni biex 

tagħmel aktar trasparenti mad-drittijiet għal trattament indaqs, ibbażata fuq id-Direttiva dwar 

il-Permess Uniku
2
, id-diversi kategoriji koperti permezz tar-riformulazzjoni intitolati għaliha. 

 

L-attivitajiet ekonomiċi minn studenti (l-Artikolu 24) 

Il-pożizzjoni Komuni żżid in-numru minimu ta’ sigħat li l-istudenti jkollhom aċċess għas-suq 

tax-xogħol għal 15-il siegħa fil-ġimgħa (qabel kienu 10 sigħat fil-ġimgħa bid-Direttiva 

2004/114/KE, iżda anqas mill-20 siegħa fil-ġimgħa kif kienet proponiet il-Kummissjoni). Il-

pożizzjoni Komuni ma tbiddilx il-proposta għat-tneħħija, fil-proposta tal-Kummissjoni, tad-

dispożizzjoni tad-Direttiva 2004/114/KE li kienet tippermetti lill-Istati Membri li jiċħdu l-

aċċess għas-suq tax-xogħol fl-ewwel sena ta’ residenza. 

 

Tiftix ta' impjieg/twaqqif ta’ negozju għal studenti li temmew l-istudji u riċerkaturi li 

ffinalizzaw ir-riċerka (l-Artikolu 25) 

Il-pożizzjoni Komuni tillimita l-perjodu ta’ tfittxija ta' impjieg/twaqqif ta’ negozju għal 9 

xhur. Hija tagħti wkoll lill-Istati Membri l-possibbiltà li jirrikjedu li l-impjegar ta' ċittadin ta’ 

pajjiż terz li jkun qed ifittex impjieg jew ikun fil-proċess li jwaqqaf negozju ikun 

                                                 
2 Id-Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar proċedura 

ta’ applikazzjoni unika għal permess uniku għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex jirrisjedu u jaħdmu fit-

territorju ta’ Stat Membru u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti 

legalment fi Stat Membru, ĠU L 343 p.1 tat-23.12.2011 
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jikkorrispondi mal-livell ta’ riċerka jew ta’ studju li wettaq. Rigward l-istudenti, il-pożizzjoni 

Komuni tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet biss għal 

dawk li jkunu kisbu livell minimu ta’ grad akkademiku (li m'għandux ikun ogħla mil-livell 7 

tal-Qafas tal-Kwalifiki Ewropej, jiġifieri livell ta’ Masters). 

 

Mobbiltà intra-UE (l-Artikoli 27–32) 

Il-pożizzjoni komuni tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-mobbiltà ġewwa l-UE biss għall-

istudenti u r-riċerkaturi kontra l-proposta tal-Kummissjoni li kienet ipprevediet tali 

dispożizzjonijiet għall-apprendisti mħallsa. Il-pożizzjoni Komuni tintroduċi l-proċedura ta’ 

“notifika” (skont id-Direttiva ICT), proċedura simplifikata li permezz tagħha l-istudenti u r-

riċerkaturi jistgħu jiċċaqilqu fi Stat Membru ieħor fuq il-bażi ta’ awtorizzazzjoni tal-ewwel 

Stat Membru.  

Għar-riċerkaturi, din il-proċedura tapplika fil-każ ta’ mobilità għal perijodu qasir (sa 180 jum; 

l-Artikolu 28). Għal mobilità li tmur lil hinn minn dan il-perjodu (l-Artikolu 29), Stat Membru 

jista’ japplika l-proċedura ta’ notifika, jew inkella proċedura ta’ applikazzjoni. 

Il-membri tal-familja tar-riċerkaturi jistgħu jiċċaqalqu mar-riċerkatur fuq il-bażi tal-istess 

regoli (l-Artikolu 30). 

Il-pożizzjoni komuni tillimita l-mobilità tal-istudenti intra-UE għall-istudenti koperti minn 

programm li jinkludi l-miżuri ta' mobilità, iżda fl-istess ħin testendi t-tul ta’ permanenza fit-

tieni Stat Membru sa mhux iktar minn 360 jum (l-Artikolu 31). 

 

Garanziji proċedurali (l-Artikolu 34) 

Il-pożizzjoni Komuni tipprevedi perjodu massimu ta’ 90 jum għall-Istati Membri biex 

jiddeċiedu dwar l-applikazzjonijiet, ħlief għal meta l-proċedura ta’ ammissjoni hija relatata 

ma’ entità ospitanti approvata. F’dan il-każ, l-iskadenza hija ta' 60 ġurnata.  

4. KONKLUŻJONI 

Minkejja l-bidliet li l-pożizzjoni Komuni introduċiet, it-test tal-pożizzjoni Komuni xorta 

jissodisfa l-objettiv oriġinali tal-Kummissjoni li tagħmel lill-UE aktar attraenti għall-kategoriji 

kkonċernati, u biex tagħmel il-qafas legali li jirregola d-dħul u r-residenza tagħhom aktar ċar 

u trasparenti. B'mod ġenerali, is-sustanza tal-pożizzjoni tal-Kunsill hija, fil-biċċa l-kbira 

tagħha, konformi mal-proposta tal-Kummissjoni u tista' tiġi appoġġjata. 
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