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PR_COD_1recastingam 

 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Kodiċi 

tal-Unjoni dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi) (riformulazzjoni) 

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

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

(COM(2014)164), 

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

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

proposta lill-Parlament (C8-0001/2014), 

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

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

10 ta' Settembru 20141, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar 

strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali2, 

– wara li kkunsidra l-ittra tat-30 ta' Settembru 2014 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

indirizzata lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-

Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-ittri tal-President tiegħu tal-31 ta' Awwissu 2015 lill-Kummissjoni u 

lill-Kunsill skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu li jinfurmawhom li l-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jista' jippreżenta emendi għall-

partijiet kkodifikati tal-proposta ta' riformulazzjoni msemmija hawn fuq, skont il-punt 8 

tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-

teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

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

opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0145/2016), 

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

2. Suggests that the act be cited as ‘the López Aguilar-NN Regulation on the Visa Code’; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

                                                 
1 ĠU C 458, 19.12.2014, p. 36.  
2 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1. 
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li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-

Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ġie 

emendat sostanzjalment diversi drabi. 

Billi għandu jkun hemm aktar emendi, 

dan ir-Regolament għandu jiġi 

rriformulat fl-interessi taċ-ċarezza.  

imħassar 

___________________  

2Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi 

Komunitarju dwar il-Viżi (ĠU L 243, 

15.9.2009, p. 1). 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kodiċi dwar il-Viżi ġie emendat biss b'mod limitat ħafna permezz tar-Regolament tal-

Kummissjoni 977/211, ir-Regolament 154/2012 u r-Regolament 610/2013. Fil-laqgħa 

tagħhom tas-7 ta' Lulju, il-Koordinaturi tal-LIBE qablu li l-Kumitat għandu jkun kapaċi 

jemenda wkoll il-partijiet kodifikati, skont il-punt 8 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-

28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali. 

Il-Kummissjoni u l-Kunsill ġew notifikati kif xieraq. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-viżi 

li jippermettu soġġorni sa 90 jum f’kull 

(2) Il-politika komuni dwar il-viżi hija 

element fundamentali tal-ħolqien ta' spazju 
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180 jum huwa element fundamentali tal-

ħolqien ta’ settur komuni mingħajr 

fruntieri interni. Ir-regoli komuni dwar il-

kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-ħruġ ta’ 

viżi għandhom ikunu rregolati mill-

prinċipju tas-solidarjetà u fiduċja reċiproka 

bejn l-Istati Membri. 

komuni mingħajr fruntieri interni. Ir-regoli 

komuni dwar il-kundizzjonijiet u l-

proċeduri għall-ħruġ ta’ viżi għandhom 

ikunu rregolati mill-prinċipju tas-

solidarjetà u fiduċja reċiproka bejn l-Istati 

Membri. 

Ġustifikazzjoni 

Premessa ma għandux ikun fiha dawn l-elementi dettaljati li huma parti mid-dispożizzjonijiet 

ta' promulgazzjoni fl-artikoli. Il-premessi għandhom pjuttost jistabbilixxu r-raġuni tad-

dispożizzjonijiet ewlenin tal-att. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 

għandu l-għan, fost l-oħrajn, li 

jiżviluppa aktar il-politika komuni dwar il-

viżi bħala parti minn sistema fuq ħafna 

livelli sabiex tiffaċilita l-ivvjaġġar 

leġittimu u tittratta l-

immigrazzjoni irregolari permezz ta’ aktar 

armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-

prattika it-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-

ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. 

(3) Il-Kodiċi tal-Unjoni dwar il-Viżi 

(Kodiċi dwar il-Viżi; Regolament (UE) 

Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1a) jikkostitwixxi element 

prinċipali tal-politika komuni dwar il-viżi. 

Jimmira fl-istess ħin li jiżgura livell għoli 

ta' sigurtà, jindirizza b'mod determinat l-

immigrazzjoni irregolari u jiffaċilita l-

ivvjaġġar leġittimu. Huwa għandu 

jikkontribwixxi biex jiġi ġġenerat it-

tkabbir u jkun koerenti ma' politiki oħra 

tal-Unjoni, bħalma huma r-relazzjonijiet 

esterni, il-kummerċ, l-edukazzjoni, il-

kultura u t-turiżmu. 

 _________________ 

 1aIr-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi 

Komunitarju dwar il-Viżi (ĠU L 243, 

15.9.2009, p. 1). 

Ġustifikazzjoni 

Din il-premessa għandha tinkludi l-għanijiet kollha tal-Kodiċi li bħalissa huma mqassma 

f'għadd ta' premessi differenti. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 

iċċara u ssimplifika l-qafas ġuridiku u 

mmodernizza u standardizza bil-kbir il-

proċeduri rigward il-viża. Madankollu, 

bħala parti mill-iżvilupp ulterjuri tal-

acquis lejn politika tassew komuni dwar 

il-viżi, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet biex 

jinħarġu l-viżi għandhom ikomplu jiġu 

armonizzati aktar u l-applikazzjoni 

uniformi tagħhom għandha tissaħħaħ. 

Ġustifikazzjoni 

Din il-premessa għandha tinkludi dikjarazzjoni ġenerali rigward il-modifiki li jinsabu fir-

rieżami preżenti. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 

iċċara u ssimplifika l-qafas ġuridiku u 

mmodernizza u standardizza bil-kbir il-

proċeduri rigward il-viża. Madankollu, 

dispożizzjonijiet speċifiċi li kienu 

intenzjonati sabiex jiffaċilitaw proċeduri 

f’każijiet individwali fuq il-bażi ta’ kriterji 

soġġettivi mhumiex applikati biżżejjed. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontenut ta' din il-premessa proposta ġie inkluż fil-premessa 3a ġdida. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Politika tal-viża intelliġenti għandha 

tinvolvi s-sigurtà kontinwa fil-fruntieri 

esterni filwaqt li jiġi żgurat l-iffunzjonar 

effettiv taż-żona Schengen u l-iffaċilitar 

tal-opportunitajiet għall-ivvjaġġar 

leġittimu. Il-politika komuni dwar il-viżi 

għandha tikkontribwixxi biex jiġi 

ġġenerat it-tkabbir u tkun koerenti ma’ 

politiki oħra tal-Unjoni, bħar-

relazzjonijiet esterni, il-kummerċ, l-

edukazzjoni, il-kultura u t-turiżmu. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-kontenut ta' din il-premessa proposta ġie inkluż fil-premessa 3. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-ħruġ ta' viża lil persuna li qed 

tfittex protezzjoni jikkostitwixxi mezz li 

jippermetti lit-tali persuna jkollha aċċess 

għat-territorju tal-Istati Membri b'mod 

sikur. Meta jkunu qed jikkunsidraw il-

kompetenza territorjali konsulari, l-

ammissibilità ta' applikazzjoni għal viża 

jew il-possibilità li tinħareġ viża b'validità 

territorjali limitata, il-konsulati 

għandhom, għalhekk, jagħtu attenzjoni 

partikolari lill-persuni li qed ifittxu 

protezzjoni. Għal tali persuni, l-Istati 

Membri għandhom jagħmlu użu mill-

eżenzjonijiet għal raġunijiet umanitarji 

jew minħabba obbligi internazzjonali li 

jiddisponi għalihom dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kriżi tal-migrazzjoni attwali u r-rata inaċċettabbli ta' mwiet fuq il-baħar jikkostitwixxu 
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problema kumplessa li tista' tiġi indirizzata biss permezz ta' varjetà ta' miżuri b'mod olistiku. 

Ir-rieżami tal-Kodiċi dwar il-Viżi jipprovdi okkażjoni sabiex il-bżonnijiet ta' protezzjoni 

possibbli jitqiegħdu b'mod aktar b'saħħtu fl-attenzjoni kkonċentrata tal-konsulati u b'hekk 

jista' jipprovdi element wieħed ta' soluzzjoni. Il-premessa proposta tfakkar li skont il-

ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, f'ċerti sitwazzjonijiet, l-istati 

għandhom ċerti obbligi anke barra t-territorju tagħhom meta dawn jeżerċitaw il-

ġurisdizzjoni. Ara Hirsi et al v.  l-Italja. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Meta jkunu qed japplikaw dan ir-

Regolament, l-Istati Membri għandhom 

jirrispettaw l-obbligi rispettivi tagħhom 

skont id-dritt internazzjonali, b'mod 

partikolari l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar l-Istatus tar-Rifuġjati, il-

Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 

tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 

Fundamentali, il-Patt Internazzjonali 

dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra 

t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra 

Krudili, Inumani jew Degradanti, il-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Drittijiet tat-Tfal u strumenti 

internazzjonali rilevanti oħra. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kodiċi dwar il-Viżi jirreferi bosta drabi għall-"obbligi internazzjonali" tal-Istati Membri 

mingħajr ebda referenza fit-test għal dak li huwa mfisser minn dawn l-obbligi. Il-premessa 

proposta tfakkar fl-obbligi assunti mill-Istati Membri. Skont il-każistika u l-interpretazzjoni 

rispettivi, ċerti dispożizzjonijiet tal-atti msemmija f'din il-premessa proposta jista' jkun fil-fatt 

li jinvolvu obbligi li l-Istati Membri jirrispettaw id-drittijiet tal-applikanti tal-viża meta jkunu 

qed jittrattaw l-applikazzjonijiet għal viża. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Għandu jiġi preżunt li l-applikanti li 

huma rreġistrati fil-VIS u li kisbu u użaw 

legalment żewġ viżi fit-12-il xahar qabel l-

applikazzjoni jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

tad-dħul dwar ir-riskju tal-immigrazzjoni 

irregolari u l-ħtieġa li jkollhom biżżejjed 

mezzi ta' sussistenza. Madankollu, din il-

preżunzjoni għandha titqies konfutabbli 

jekk l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 

li waħda jew aktar minn dawn il-

kundizzjonijiet mhijiex sodisfatta f’każijiet 

individwali. 

(10) Għandu jiġi preżunt li l-applikanti li d-

dejta tagħhom hija rreġistrati fil-VIS u li 

kisbu u użaw legalment tliet viżi fit-30 

xahar qabel l-applikazzjoni jew viża waħda 

għal dħul multiplujissodisfaw il-

kundizzjonijiet tad-dħul dwar ir-riskju tal-

immigrazzjoni irregolari u l-ħtieġa li 

jkollhom biżżejjed mezzi ta' sussistenza. 

Madankollu, din il-preżunzjoni għandha 

titqies konfutabbli jekk l-awtoritajiet 

kompetenti jistabbilixxu li waħda jew aktar 

minn dawn il-kundizzjonijiet mhijiex 

sodisfata f’każijiet individwali. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

dwar it-tranżitu miż-żoni internazzjonali 

tal-ajruporti sabiex tiġi miġġielda l-

immigrazzjoni irregolari . 

Għaldaqstant għandha tiġi stabbilita lista 

komuni ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 

tagħhom għandhom ikunu meħtieġa li 

jżommu viża għal tranżitu fl-ajruport. 

Madankollu, meta Stat Membru 

jesperjenza fluss f'daqqa u sostanzjali ta’ 

immigranti irregolari , huwa għandu jkun 

kapaċi jintroduċi temporanjament ir-

 rekwiżit għal viża għal tranżitu fl-ajru għal 

ċittadini ta’ pajjiż terz. Il-kundizzjonijiet u 

l-proċeduri biex isir dan għandhom ikunu 

stabbiliti sabiex jassiguraw li l-

applikazzjoni ta’ din il-miżura tkun limitata 

fiż-żmien u li skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, il-proposta ma tmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jintlaħaq l-għan. Il-kamp ta' applikazzjoni 

tar-rekwiżit ta’ viża għal tranżitu fl-

ajruport għandu jkun limitat għal reazzjoni 

għas-sitwazzjoni speċifika li wasslet għall-

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

dwar it-tranżitu miż-żoni internazzjonali 

tal-ajruporti sabiex tiġi miġġielda l-

immigrazzjoni irregolari . 

Għaldaqstant għandha tiġi stabbilita lista 

komuni ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 

tagħhom għandhom ikunu meħtieġa li 

jżommu viża għal tranżitu fl-ajruport. 

Madankollu, meta Stat Membru 

jesperjenza fluss f'daqqa u sostanzjali ta’ 

migranti irregolari , huwa għandu jkun 

kapaċi jintroduċi temporanjament ir-

 rekwiżit għal viża għal tranżitu fl-ajru għal 

ċittadini ta’ pajjiż terz. Il-kundizzjonijiet u 

l-proċeduri biex isir dan għandhom ikunu 

stabbiliti sabiex jassiguraw li l-

applikazzjoni ta’ din il-miżura tkun limitata 

fiż-żmien u li skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, il-proposta ma tmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jintlaħaq l-għan. Il-kamp ta' applikazzjoni 

tar-rekwiżit ta’ viża għal tranżitu fl-

ajruport għandu jkun limitat għal reazzjoni 

għas-sitwazzjoni speċifika li wasslet għall-
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introduzzjoni tal-miżura. introduzzjoni tal-miżura. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) L-applikanti għall-viża għandhom 

ikunu kapaċi jressqu applikazzjoni fil-

pajjiż ta’ residenza tagħhom anki meta l-

Istat Membru kompetenti skont ir-regoli 

ġenerali la jkun preżenti u lanqas 

rappreżentat f'dak il-pajjiż. 

(15) L-applikanti għall-viża għandhom 

ikunu kapaċi jressqu applikazzjoni fil-

pajjiż ta’ residenza tagħhom anki meta l-

Istat Membru kompetenti skont ir-regoli 

ġenerali la jkun preżenti u lanqas 

rappreżentat f'dak il-pajjiż. Bil-għan li 

tiżdied l-effiċjenza tal-politika komuni 

dwar il-viżi s-sistema attwali ta’ 

rappreżentanza għandha tiġi rieżaminata 

wara ħames snin bil-ħsieb li tittejjeb il-

kondiviżjoni tal-infrastruttura permezz 

tal-istabbiliment ta’ Ċentri tal-Viża ta’ 

Schengen.  

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Minħabba r-reġistrazzjoni ta' 

identifikaturi bijometriċi fis-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) kif 

stabbilita mir-Regolament (KE) 

Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill13 il-preżentazzjoni personali tal-

applikant – mill-inqas għall-ewwel 

applikazzjoni – għandha tkun waħda mir-

rekwiżiti bażiċi għall-applikazzjoni għal 

viża. 

(17) Minħabba r-reġistrazzjoni ta' 

identifikaturi bijometriċi fis-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) kif 

stabbilita mir-Regolament (KE) 

Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill13 il-preżentazzjoni personali tal-

applikant – mill-inqas għall-ewwel 

applikazzjoni – għandha tkun waħda mir-

rekwiżiti bażiċi għall-ħruġ ta' viża. 

__________________ __________________ 

13Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema ta’ 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-

13Ir-Regolament (KE) Nru 767/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Lulju 2008 dwar is-Sistema ta’ 

Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-
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iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri 

dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament 

VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60). 

iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri 

dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament 

VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 60). 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-applikanti ma għandhomx jintalbu 

jippreżentaw assigurazzjoni medika tal-

ivvjaġġar meta jippreżentaw applikazzjoni 

għal viża għal perjodu qasir għaliex huwa 

piż sproporzjonat għall-applikanti tal-viża 

u ma hemm l-ebda evidenza li d-detenturi 

ta’ viżi għal perjodu qasir jippreżentaw 
riskju akbar f’termini ta’ nefqa medika 

pubblika fl-Istati Membri miċ-ċittadini ta’ 

pajjiż terz eżenti mill-viża. 

(23) L-applikanti ma għandhomx jintalbu 

jippreżentaw assigurazzjoni medika tal-

ivvjaġġar meta jippreżentaw applikazzjoni 

għal viża għal perjodu qasir minħabba r-

riskju li jitilfu l-flus li jkunu nefqu f'tali 

assigurazzjoni fejn il-viża tiġi miċħuda 

jew tingħata għal żmien iqsar minn dak 

mitlub. Bil-għan li jitnaqqas ir-riskju 
f’termini ta’ nefqa medika pubblika fl-Istati 

Membri, l-applikanti għal viża għandhom, 

madankollu, jippreżentaw assigurazzjoni 

tal-ivvjaġġar valida li tkopri l-perjodu 

awtorizzat tas-soġġorn tal-viża mitluba, 

jew l-ewwel soġġorn f’każ ta’ viża għal 

dħul multiplu, fi żmien il-ħruġ ta’ tali 

viża. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Viżi bi dħul multiplu b’validità twila 

għandhom jinħarġu skont kriterji li jkunu 

determinati b’mod oġġettiv. Il-validità ta’ 

viża bi dħul multiplu tista' tmur lil hinn 

mill-validità tad-dokument tal-ivvjaġġar li 

titwaħħal fih. 

(26) Viżi għal dħul multiplu b’validità 

twila għandhom jinħarġu skont kriterji li 

jkunu determinati b’mod oġġettiv.  
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) Il-possibilità li persuna tapplika 

għal viża umanitarja Ewropea direttament 

fi kwalunkwe konsulat jew ambaxxata tal-

Istati Membri għandha tiġi stabbilita. Id-

dispożizzjonijiet għal dak il-għan 

għandhom, madankollu, jibdew japplikaw 

biss sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 

ir-Regolament, sabiex il-Kummissjoni 

tingħata żmien biżżejjed biex tiddefinixxi 

l-kundizzjonijiet u l-proċeduri speċifiċi 

meħtieġa għall-ħruġ ta’ tali viżi. Meta 

tkun qed tħejji l-kundizzjonijiet u l-

proċeduri speċifiċi għall-ħruġ ta’ dawn il-

viżi, il-Kummissjoni għandha tmexxi 

valutazzjoni tal-impatt. F’każ li l-

Kummissjoni tipproponi strument legali 

separat li jistabbilixxi viża umanitarja 

Ewropea, hija għandha tippreżenta 

proposta għall-modifika ta’ dan ir-

Regolament qabel ma d-dispożizzjonijiet 

tiegħu dwar viża umanitarja Ewropea 

jsiru applikabbli. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) L-Istati Membri u l-konsulati 

għandhom jaħdmu sabiex l-

applikazzjonijiet għall-viżi ikunu jistgħu 

jsiru onlajn, b'mod partikolari għall-

applikanti rreġistrati fil-VIS u l-

vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS li d-

dejta tagħhom, inkluża l-bijometrija, diġà 

hija maħżuna fil-VIS. 
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Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jittieħdu passi lejn modernizzazzjoni tal-proċedura tal-applikazzjoni għal 

viża. Speċjalment bil-varar tal-VIS kważi lest, jistgħu jinkisbu gwadanji fl-effiċjenza għall-

konsulati  jekk passi ulterjuri tal-proċess tal-viża jittieħdu elettronikament. Mhemmx il-ħsieb 

li dan isir obbligu iżda l-Istati Membri u l-konsulati li jixtiequ jipproċedu f'din id-direzzjoni 

għandhom jiġu mħeġġa jagħmlu dan. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Il-formola standard għan-notifikar 

għar-rifjut, l-annullament jew ir-revoka ta’ 

viża għandhom jinkludu raġuni speċifika 

għar-rifjut ta’ viża għat-tranżitu fl-

ajruport u jiżguraw li l-persuna 

kkonċernata tkun infurmata sewwa dwar il-

proċeduri tal-appell.  

(28) Il-formola standard għan-notifikar 

għar-rifjut, l-annullament jew ir-revoka ta’ 

viża għandhom jinkludu raġuni speċifika 

għar-rifjut ta’ viża għat-tranżitu fl-

ajruport u jiżguraw li l-persuna 

kkonċernata tkun infurmata sewwa dwar il-

proċeduri tal-appell. Bil-għan li jagħmlu 

dispożizzjoni għal rimedju effettiv l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri 

ta’ appell nazzjonali tagħhom fil-każijiet 

tal-viża jkunu faċilment aċċessibbli, rapidi 

u effettivi. F’każ li deċiżjoni tinqaleb fl-

appell, l-applikant għandu jingħata l-

possibilità li jitlob kumpens għat-telf li 

jkun ġarrab b'riżultat tad-deċiżjoni 

ħażina. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Il-ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera esterna 

għandu, fil-prinċipju, jibqa’ każ 

eċċezzjonali. Madankollu, biex tippermetti 

li l-Istati Membri jippromwovu t-turiżmu 

għal żmien qasir, huma għandhom ikunu 

awtorizzati li joħorġu viżi fil-fruntiera 

esterna abbażi ta' skema temporanja u 

(30) Il-ħruġ ta' viżi fil-fruntiera esterna 

għandu jibqa' każ eċċezzjonali. 

Madankollu, biex tippermetti li l-Istati 

Membri jippromwovu t-turiżmu għal 

żmien qasir, huma għandhom ikunu 

awtorizzati li joħorġu viżi fil-fruntiera 

esterna abbażi ta' skema pilota temporanja 
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b'notifika u pubblikazzjoni tal-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema. Dawn l-iskemi 

għandhom ikunu ta’ natura temporanja u 

l-validità tal-viża maħruġa għandha tkun 

limitata għat-territorju tal-Istat Membru 

emittenti. 

u wara n-notifika u l-pubblikazzjoni tal-

modalitajiet organizzattivi tal-iskema. 

Minħabba n-natura eċċezzjonali tagħhom 

u bil-għan li jitnaqqsu r-riskji potenzjali, 

dawn l-iskemi pilota għandhom ikunu għal 

perijodu qasir u limitati għal kategoriji 

definiti minn qabel ta’ benefiċjarji u l-

validità tal-viża maħruġa għandha tkun 

limitata għat-territorju tal-Istat Membru 

emittenti u għal soġġorn massimu ta’ 15-

il jum kalendarju. 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) L-arranġamenti għall-ilqugħ tal-

applikanti għandhom isiru bir-rispett dovut 

lid-dinjità umana. L-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet għal viża għandu 

jitwettaq b’mod professjonali u b’rispett 

u ma għandux imur lil hinn minn dak li 

huwa meħtieġ sabiex jinkisbu l-objettivi 

segwiti. 

(31) L-arranġamenti għall-ilqugħ tal-

applikanti għandhom isiru bir-rispett dovut 

lid-dinjità umana. L-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet għal viża għandu 

jitwettaq mingħajr diskriminazzjoni, 

b’mod professjonali u b’rispett u ma 

għandux imur lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi 

segwiti. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Huwa meħtieġ li jsiru provvedimenti 

għal sitwazzjonijiet li fihom Stat Membru 

jiddeċiedi li jikkoopera mal-fornitur estern 

tas-servizzi għall-ġbir ta’ applikazzjonijiet.  

Tali arranġamenti għandhom jiġu stabbiliti 

konformement mal-prinċipji ġenerali għall-

ħruġ ta’ viżi, u mar-rekwiżiti ta’ 

protezzjoni tad-dejta mniżżlin fid-

(36) Il-kooperazzjoni ma’ fornituri esterni 

tas-servizzi għandha tkun possibbli 

f’ċirkostanzi partikolari jew għal 

raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni lokali. 
Huwa għalhekk meħtieġ li jsiru 

provvedimenti għal tali sitwazzjonijiet li 

fihom Stat Membru jiddeċiedi li jikkoopera 

mal-fornitur estern tas-servizzi għall-ġbir 

ta’ applikazzjonijiet.  Tali arranġamenti 
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Direttiva 95/46/KE. għandhom jiġu stabbiliti konformement 

mal-prinċipji ġenerali għall-ħruġ ta’ viżi, u 

mar-rekwiżiti ta’ protezzjoni tad-dejta 

mniżżlin fid-Direttiva 95/46/KE. Fejn Stat 

Membru jkun iddeċieda li jikkoopera ma' 

fornitur estern tas-servizzi, huwa għandu 

jibqa' jżomm il-possibilità li l-applikanti 

jressqu applikazzjonijiet b'mod dirett fil-

missjoni diplomatika tiegħu jew fl-uffiċċji 

konsulari tiegħu ħlief meta 

kunsiderazzjonijiet dwar is-sigurtà ma 

jippermettux tali possibilità. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Il-pubbliku ġenerali għandu jingħata l-

informazzjoni rilevanti kollha f’relazzjoni 

mal-applikazzjoni għal viża u l-viżibbiltà u 

l-immaġini uniformi tal-politika dwar il-

viża komuni għandhom jitjiebu. Għal dan 

l-għan għandu jiġi stabbilit sit Internet 

komuni għal viża ta’ Schengen u għandu 

jitfassal mudell komuni għall-

informazzjoni tal-Istati Membri lill-

pubbliku . 

(39) Il-pubbliku ġenerali għandu jingħata l-

informazzjoni rilevanti kollha f'relazzjoni 

mal-applikazzjoni għal viża u l-użu ta' 

viża, u l-viżibbiltà u l-immaġini uniformi 

tal-politika komuni dwar il-viżi għandhom 

jittejbu. Għal dan l-għan għandu jiġi 

stabbilit sit tal-Internet komuni għal viża 

ta’ Schengen u għandu jitfassal mudell 

komuni għall-informazzjoni tal-Istati 

Membri lill-pubbliku . 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (39a) Huwa tal-akbar importanza li l-

Kummissjoni tiżviluppa websajt uniformi 

li tippermetti lill-applikanti jressqu l-

applikazzjonijiet għall-viżi onlajn, bil-

ħsieb li tiffaċilita l-applikazzjonijiet u 

tiġbed aktar viżitaturi lejn iż-żona 

Schengen. 
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Ġustifikazzjoni 

Pajjiżi bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-Indja diġà stabbilixxew sistema onlajn għat-tressiq ta’ 

applikazzjonijiet għal viża biex jiffaċilitaw lill-applikanti u jattiraw aktar viżitaturi. Huwa 

importanti li l-Kummissjoni tibda taħdem fuq websajt onlajn uniformi tal-UE fejn l-applikanti 

jkunu jistgħu jressqu l-applikazzjoni tagħhom b’mod elettroniku. Dan se jnaqqas ħafna mill-

burokrazija u l-piż tal-konsulati u l-awtoritajiet kompetenti. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Jekk ma jkun hemm l-ebda lista 

armonizzata ta' dokumenti ta' sostenn 

f'post partikulari, l-Istati Membri huma 

liberi li jiddefinixxu d-dokumenti ta' 

sostenn eżatti li għandhom jiġu 

ppreżentati mill-applikanti għall-viża 

sabiex jippruvaw l-ilħiq tal-kundizjonijiet 

ta' dħul meħtieġa minn dan ir-

Regolament. Fejn teżisti din il-lista 

armonizzata ta' dokumenti ta' sostenn, 

sabiex jiġu pprovduti faċilitazzjonijiet għal 

applikanti tal-viża, l-Istati Membri 

għandhom jitħallew jiprovdu ċerti 

eżenzjonijiet minn dik il-lista meta jiġu 

organizzati avvenimenti internazzjonali 

maġġuri fit-territorju tagħhom. Dawn l-

avvenimenti għandhom ikunu fuq skala 

kbira u ta' importanza partikulari minħabba 

l-impatt turistiku u/jew kulturali tagħhom, 

bħal eżibizzjonijiet internazzjonali jew 

universali u kampjunati tal-isports. 

(41) Għandha tiġi ppreparata f'kull post 

lista armonizzata ta' dokumenti ta' sostenn 

peress li listi armonizzati bħal dawn 

jenfasizzaw in-natura komuni tal-politika 

tal-Unjoni dwar il-viżi kif stabbilit f'dan 
ir-Regolament. Fejn teżisti din il-lista 

armonizzata ta' dokumenti ta' sostenn, 

sabiex jiġu pprovduti faċilitazzjonijiet għal 

applikanti tal-viża, l-Istati Membri 

għandhom jitħallew jiprovdu ċerti 

eżenzjonijiet minn dik il-lista meta jiġu 

organizzati avvenimenti internazzjonali 

maġġuri fit-territorju tagħhom. Dawn l-

avvenimenti għandhom ikunu fuq skala 

kbira u ta' importanza partikulari minħabba 

l-impatt turistiku u/jew kulturali tagħhom, 

bħal eżibizzjonijiet internazzjonali jew 

universali u kampjunati tal-isports. Jekk 

ma jkunx hemm lista bħal din, l-Istati 

Membri huma liberi li jiddefinixxu d-

dokumenti ta' sostenn eżatti li għandhom 

jitressqu mill-applikanti għal viża sabiex 

jagħtu prova tas-sodisfar tal-

kundizjonijiet ta' dħul meħtieġa minn dan 

ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

Il-premessa għandha tirreferi għar-regola ewlenija li l-Kummissjoni tipproponi li tkun li jkun 

hemm lista armonizzata f'kull post (ara l-Art. 46(1)). Is-sentenzi huma riorganizzati biex 

jagħmluha aktar loġika. 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 43 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(43) Sabiex jiġu adattati għaċ-ċirkustanzi li 

jinbidlu, il-lista komuni ta' pajjiżi terzi li ċ-

ċittadini tagħhom ikunu meħtieġa jkollhom 

viża għal tranżitu fl-ajruport meta jgħaddu 

miż-żoni ta' tranżitu internazzjonali tal-

ajruporti li jinsabu fit-territorju tal-Istati 

Membri u l-lista ta' permessi ta' residenza 

li jippermettu li d-detentur tagħhom juża l-

ajruporti tal-Istati Membri għal tranżitu 

mingħajr ma jintalab li jkollu viża għal 

tranżitu fl-ajruport, is-setgħa li jiġu adottati 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fil-livell espert. 

(43) Sabiex jiġu adattati għaċ-ċirkustanzi li 

jinbidlu l-listakomuni ta' pajjiżi terzi li ċ-

ċittadini tagħhom ikunu meħtieġa jkollhom 

viża għal tranżitu fl-ajruport meta jgħaddu 

miż-żoni ta' tranżitu internazzjonali tal-

ajruporti li jinsabu fit-territorju tal-Istati 

Membri,  il-lista ta' permessi ta' residenza 

li jippermettu li d-detentur tagħhom juża l-

ajruporti tal-Istati Membri għal tranżitu 

mingħajr ma jintalab li jkollu viża għal 

tranżitu fl-ajruport, id-dispożizzjonijiet 

dwar il-mili u t-twaħħil tal-istiker tal-viża, 

kif ukoll ir-regoli għall-ħruġ ta' viżi fil-

fruntiera għall-baħħara fit-tranżitu 

soġġetti għar-rekwiżit tal-viża u sabiex 

jiġu adottati l-kundizzjonijiet u l-

proċeduri speċifiċi għall-ħruġ ta' viża 

umanitarja Ewropea u l-istruzzjonijiet 

operazzjonali dwar l-applikazzjoni 

prattika ta' dan ir-Regolament, li 

jissupplimentawh, is-setgħa li jiġu adottati 

atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 

meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 

għandha tiżgura li jkun hemm 

trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 

tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) Sabiex jiġu żgurati l-kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, fir-rigward tal-istabbiliment 

ta' struzzjonijiet operattivi dwar il-prattiċi 

u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti 

mill-Istati Membri meta jiġu proċessati l-

applikazzjonijiet għall-viża, il-listita' 

dokumenti ta' sostenn li għandhom jiġu 

applikati f'kull ġuriżdizzjoni, l-entrati 

obbligatorji fuq l-istiker tal-viża, ir-regoli 

dwar it-twaħħil tal-istiker tal-viża, u r-

regoli għall-ħruġ tal-viżi fil-fruntiera lill-

baħħara, is-setgħat implimentattivi 

għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni. 

Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-

proċedura ta’ eżami għandha tintuża għall-

adozzjoni ta’ dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni. 

(44) Sabiex jiġu żgurati l-kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, fir-rigward tal-listi ta’ 

dokumenti ta’ sostenn li għandhom jiġu 

applikati f’kull ġuriżdizzjoni u fir-rigward 

tal-forma ta’ prova ta’ sponsorizzazzjoni 

u/jew ta’ akkomodazzjoni privata, 

għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ 

implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk 

is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 

ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-

proċedura ta’ eżami għandha tintuża għall-

adozzjoni ta’ dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 48 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(48) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. B'mod partikulari, dan ir-

Regolament ifittex li jiżgura r-rispett sħiħ 

għall-ħajja privata u tal-familja msemmi fl-

Artikolu 7, il-protezzjoni tad-dejta 

personali msemmija fl-Artikolu 8 u d-

drittijiet tat-tfal imsemmijin fl-Artikolu 24 

tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea . 

(48) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva d-drittijiet 

u l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari 

mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea li hija applikabbli kull 

meta l-Istati Membri u l-awtoritajiet 

tagħhom jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni. 

B'mod partikulari, dan ir-Regolament 

ifittex li jiżgura r-rispett sħiħ tad-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali 

msemmi fl-Artikolu 16 tat-TFUE, kif 

ukoll tad-dritt għall-ħajja privata u tal-

familja msemmi fl-Artikolu 7, tad-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali 

msemmija fl-Artikolu 8, tad-dritt għall-ażil 

imsemmi fl-Artikolu 18, il-konformità 
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mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni 

msemmi fl-Artikolu 21 u d-drittijiet tat-tfal 

imsemmijin fl-Artikolu 24 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

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

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dan ir-Regolament, inkluża d-

dispożizzjoni dwar soġġorn intenzjonat ta' 

mhux iktar minn 90 jum, għandu japplika 

mingħajr preġudizzju għal applikazzjoni 

possibbli għall-protezzjoni internazzjonali 

fit-territorju tal-Istati Membri u għad-

drittijiet tar-rifuġjati u persuni li jitolbu 

protezzjoni internazzjonali, b'mod 

partikolari fir-rigward tan-non-

refoulement. 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda proposta għandha l-għan li tikkjarifika li d-dispożizzjoni dwar soġġorn intenzjonat 

ma tistax tintuża bħala bażi sabiex jiġi rrifjutat l-għoti ta' viża lil persuna li qed tfittex 

protezzjoni. Id-dispożizzjonijiet proposti dwar in-non-refoulement huma identiċi għall-Kodiċi 

dwar il-Fruntieri ta' Schengen għaliex it-tnejn jittrattaw il-kundizzjonijiet ta' dħul fiż-żona 

Schengen għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. “viża turistika” tfisser viża kif definita 

fl-Artikolu 3(2) tar-[Regolament 

Nru .../...]; 

6. "viża itineranti" tfisser awtorizzazzjoni 

maħruġa minn Stat Membru bil-għan ta' 

soġġorn intenzjonat fit-territorju ta' żewġ 

Stati Membri jew aktar għal total ta' 12-

il xahar fi kwalunkwe perjodu ta' 15-

il xahar, kemm-il darba l-applikant ma 

joqgħodx għal aktar minn 90 jum fi 
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kwalunkwe perjodu ta' 180 jum fit-

territorju tal-istess Stat Membru; 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. “applikant irreġistrat fil-VIS” tfisser 

applikant li d-dejta tiegħu tkun irreġistrata 

fis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża; 

8. “applikant għall-viża rreġistrat fil-VIS” 

tfisser applikant li d-dejta tiegħu tkun 

irreġistrata fis-Sistema ta’ Informazzjoni 

dwar il-Viża; 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. "vjaġġatur regolari rreġistrat fil-VIS" 

tfisser applikant għall-viża li jkun 

irreġistrat fis-Sistema tal-Informazzjoni 

dwar il-Viża u li jkun kiseb żewġ viżi fi 

żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-

applikazzjoni; 

9. "vjaġġatur regolari rreġistrat fil-VIS" 

tfisser applikant għall-viża li d-dejta tiegħu 

tkun irreġistrata fis-Sistema tal-

Informazzjoni dwar il-Viża u li jkun kiseb 

u uża legalment tliet viżi fi żmien it-30 

xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni jew viża 

għal dħul multiplu waħda; 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. “dokument validu tal-ivvjaġġar” tfisser 

dokument tal-ivvjaġġar li ma jkunx falz, 

kontrafatt jew iffalsifikat u l-perjodu ta’ 

validità tiegħu kif definit mill-awtorità tal-

ħruġ ma jkunx skada; 

12. “dokument validu tal-ivvjaġġar” tfisser 

dokument tal-ivvjaġġar li ma jkunx falz, 

kontrafatt jew iffalsifikat, li ma ġiex 

misruq jew miksub b'mod mhux xieraq, u 

l-perjodu ta’ validità tiegħu kif definit mill-

awtorità tal-ħruġ ma jkunx skada; 
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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

. Meta Stat Membru jesperjenza 

fluss f'daqqa u sostanzjali ta' 

immigranti irregolari , Stat Membru jista' 

jeħtieġ liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 

diversi għajr dawk imsemmija fil-

paragrafu 1 li jkollhom viża għal tranżitu 

fl-ajruport meta jgħaddu miż-żoni ta' 

tranżitu internazzjonali tal-ajruporti li 

jinsabu fit-territorju tiegħu It-tul ta' żmien 

ta’ din il-miżura ma jaqbiżx it-12-il xahar. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni u t-tul ta' żmien 

tar-rekwiżit ta' viża għal tranżitu fl-ajruport 

ma jaqbżux dak li hu strettament meħtieġ 

b’risposta għall-fluss sostanzjali u f’daqqa 

ta’ immigranti irregolari.  

3. Meta Stat Membru jesperjenza 

fluss f'daqqa u sostanzjali ta' 

migranti irregolari , Stat Membru jista' 

jeħtieġ liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 

diversi għajr dawk imsemmija fil-

paragrafu 1 li jkollhom viża għal tranżitu 

fl-ajruport meta jgħaddu miż-żoni ta' 

tranżitu internazzjonali tal-ajruporti li 

jinsabu fit-territorju tiegħu It-tul ta' żmien 

ta’ din il-miżura ma jaqbiżx it-12-il xahar. 

Il-kamp ta’ applikazzjoni u t-tul ta' żmien 

tar-rekwiżit ta' viża għal tranżitu fl-ajruport 

ma jaqbżux dak li hu strettament meħtieġ 

b’risposta għall-fluss sostanzjali u f’daqqa 

ta’ migranti irregolari.  

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-raġuni għal rekwiżit ippjanat ta’ viża 

għal tranżitu fl-ajruport, bi spjega għall-

fluss sostanzjali u f’daqqa ta’ immigranti 

irregolari; 

(a) ir-raġuni għar-rekwiżit ippjanat ta’ viża 

għal tranżitu fl-ajruport, bi spjega fid-

dettall għall-fluss sostanzjali u f’daqqa ta’ 

migranti irregolari; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Wara n-notifika mill-Istat Membru 

kkonċernat skont il-paragrafu 4, il-

Kummissjoni tista’ toħroġ opinjoni. 

5. Wara n-notifika mill-Istat Membru 

kkonċernat skont il-paragrafu 4, il-

Kummissjoni għandha tivvaluta l-

informazzjoni u jekk il-kundizzjonijiet 

għall-introduzzjoni ta’ viża għal tranżitu 

fl-ajruport humiex issodisfati b'kont 

meħud tal-objettiv tal-viża għal tranżitu fl-

ajruport li ċerti ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

jitħallew jgħaddu miż-żoni ta’ tranżitu 

internazzjonali tal-ajruporti. Hija tista' 
toħroġ opinjoni. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istat Membru jista’ jtawwal l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta’ viża għal 

tranżitu fl-ajruport darba biss meta t-

tneħħija tar-rekwiżit twassal għal influss 

sostanzjali ta’ migranti irregolari. Il-

paragrafu 3 japplika għal estensjoni bħal 

din. 

6. L-Istat Membru jista’ jtawwal l-

applikazzjoni tar-rekwiżit ta’ viża għal 

tranżitu fl-ajruport darbtejn biss meta t-

tneħħija tar-rekwiżit twassal għal influss 

sostanzjali ta’ migranti irregolari. Il-

paragrafi 3, 4 u 5 japplikaw għal 

estensjoni bħal din. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Fejn influss sostanzjali ta’ migranti 

irregolari fi Stat Membru jippersisti anki 

wara l-estensjoni msemmija fil-paragrafu 

6, l-Istat Membru kkonċernat għandu 

jitlob lill-Kummissjoni biex timmodifika l-

Anness III. 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Fuq bażi annwali, il-Kummissjoni 

għandha tinforma lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi ssuġġerit li l-Kummissjoni tipproduċi kull sena rapport wieħed li fih jiġu koperti l-

aspetti differenti kollha li għalihom dan ir-Regolament jipprevedi rapport jew informazzjoni 

tal-Parlament u tal-Kunsill. Ara l-emenda għall-Art. 54(4a ġdid). 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) persuni li jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali; 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Jekk il-konsulat tal-Istat Membru li huwa 

kompetenti skont il-paragrafu 1, jew il-

konsulat tal-Istat Membru msemmi fl-

ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, 

jinsab aktar minn 500 km mill-post ta’ 

residenza tal-applikant jew jekk vjaġġ bir-

ritorn bit-trasport pubbliku mill-post ta’ 

residenza tal-applikant ikun jeħtieġ waqfa 

ta' lejl, u jekk il-konsulat ta’ Stat Membru 

ieħor jinsab aktar qrib, l-applikant huwa 
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intitolat li jressaq l-applikazzjoni fil-

konsulat ta’ dak l-Istat Membru. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Jekk l-Istat Membru li huwa 

kompetenti skont il-paragrafu 1a jew il-

paragrafu 2 ikun ikkonkluda, skont l-

Artikolu 39, ftehim ta’ rappreżentenza 

ma' Stat Membru ieħor sabiex jeżamina l-

applikazzjonijiet u joħroġ il-viżi f'ismu, l-

applikant għandu jressaq l-applikazzjoni 

tiegħu lill-konsulat tal-Istat Membru li 

jkun qed jaġixxi ta' rappreżentant. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fejn il-kundizzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 u l-paragrafu 2 ma jiġux 

sodisfati, konsulat għandu jiddeċiedi li 

jeżamina u jiddeċiedi fuq applikazzjoni 

meta jqis li hu neċessarju għal raġunijiet 

umanitarji, għal raġunijiet ta’ interess 

nazzjonali jew minħabba l-obbligi 

internazzjonali tiegħu, b’mod partikolari 

taħt il-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-

Istatus tar-Rifuġjati (il-Konvenzjoni ta’ 

Ġinevra tal-1951) jew strumenti oħra 

Ewropej jew internazzjonali rilevanti. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li tilfu d-

dokument tal-ivvjaġġar tagħhom, jew li 

nsterqilhom dan id-dokument, waqt li 

jkunu fit-territorju ta’ Stat Membru, jistgħu 

jitilqu minn dak it-territorju fuq il-bażi ta’ 

dokument tal-ivvjaġġar validu li 

jawtorizzawhom jaqsmu l-fruntiera maħruġ 

minn konsulat tal-pajjiż ta’ nazzjonalità 

tagħhom mingħajr l-ebda viża jew 

awtorizzazzjoni oħra 

2. Ċittadini ta' pajjiżi terzi li tilfu d-

dokument tal-ivvjaġġar tagħhom, jew li 

nsterqilhom dan id-dokument, waqt li 

jkunu fit-territorju ta' Stat Membru, jistgħu 

jitilqu minn dak it-territorju fuq il-bażi ta’ 

dokument tal-ivvjaġġar validu li 

jawtorizzawhom jaqsmu l-fruntiera maħruġ 

minn konsulat tal-pajjiż ta' nazzjonalità 

tagħhom u wara li jippreżentaw notifika 

tas-serq jew it-telf mingħajr l-ebda viża 

jew awtorizzazzjoni oħra. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz, imsemmi 

fil-paragrafu 2, ikollu l-ħsieb li jkompli 

jivvjaġġa fiż-żona Schengen, l-awtoritajiet 

tal-Istat Membru fejn huwa jiddikjara t-telf 

jew is-serq tad-dokument tal-ivvjaġġar 

tiegħu, joħorġu viża b’tul ta’ validità u 

perjodu ta’ soġġorn permess identiku għal 

tal-viża oriġinali abbażi tad-dejta rreġistrat 

fil-VIS. 

3. Meta ċ-ċittadin ta' pajjiż terz, imsemmi 

fil-paragrafu 2, ikollu l-ħsieb li jkompli 

jivvjaġġa fiż-żona Schengen, l-awtoritajiet 

tal-Istat Membru fejn huwa jiddikjara t-telf 

jew is-serq tad-dokument tal-ivvjaġġar 

tiegħu, joħorġu viża b'tul ta' validità u 

perjodu ta' soġġorn permess identiku għal 

tal-viża oriġinali abbażi tad-dejta 

rreġistrata fil-VIS u wara preżentazzjoni 

ta' notifika tas-serq jew tat-telf. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu 

ppreżentati sitt xhur qabel u mhux aktar 

tard minn 15-il jum kalendarju qabel il-

bidu taż-żjara prevista. 

1. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu 

ppreżentati disa' xhur qabel u mhux aktar 

tard minn 15-il jum kalendarju qabel il-

bidu taż-żjara prevista. 

 F’każijiet individwali ġustifikati ta’ 
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urġenza, inkluż meta dan ikun meħtieġ 

għal raġunijiet professjonali, għal 

raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta’ 

interess nazzjonali jew minħabba obbligi 

internazzjonali, il-konsulat jista’ jneħħi t-

tieni skadenza. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-konsulat jippermetti li tiġi ppreżentata 

l-applikazzjoni mingħajr appuntament 

minn qabel jew b'appuntament immedjat 

għall-qraba stretti ta' ċittadini tal-Unjoni li: 

3. Il-konsulat jippermetti aċċess dirett 

għalih u li tiġi ppreżentata l-applikazzjoni 

mingħajr appuntament minn qabel jew 

b'appuntament irranġat mingħajr 

dewmien għall-qraba stretti ta' ċittadini tal-

Unjoni li: 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-konsulat jippermetti li l-applikazzjoni 

tiġi ppreżentata mingħajr appuntament 

minn qabel jew b'appuntament immedjat 

għall-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-

Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 tad-

Direttiva 2004/38/KE. 

4. Il-konsulat jippermetti aċċess dirett 

għalih u li l-applikazzjoni tiġi ppreżentata 

mingħajr appuntament minn qabel jew 

b'appuntament irranġat mingħajr 

dewmien għall-membri tal-familja taċ-

ċittadini tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 

tad-Direttiva 2004/38/KE. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5 

 



 

RR\1093195MT.doc 29/124 PE557.179v04-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. F'każijiet ta' urġenza ġġustifikati, l-

applikanti jitħallew mill-konsulat 

jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom jew 

mingħajr appuntament, jew għandu 

jingħata appuntament immedjat . 

5. F'każijiet ta' urġenza ġġustifikati, l-

applikanti jitħallew mill-konsulat 

jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom jew 

mingħajr appuntament, jew għandu 

jingħata appuntament irranġat mingħajr 

dewmien. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-applikazzjonijiet jistgħu, mingħajr 

preġudizzju għall-Artikolu 12, jiġu 

ppreżentati:  

6. L-applikazzjonijiet jistgħu, mingħajr 

preġudizzju għall-Artikolu 12, jiġu 

ppreżentati mill-applikant. Il-konsulati 

jistgħu jaċċettaw ukoll li l-

applikazzjonijiet jiġu ppreżentati:  

(a) mill-applikant   

(-b) minn intermedjarju kummerċjali 

akkreditat imsemmi fl-Artikolu 43, jew 

(-b) minn intermedjarju kummerċjali 

akkreditat imsemmi fl-Artikolu 43, jew  

(-c) assoċjazzjoni jew istituzzjoni 

professjonali, kulturali, sportiva jew 

edukattiva. 

(-c) assoċjazzjoni jew istituzzjoni 

professjonali, kulturali, sportiva jew 

edukattiva. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 

12, il-konsulati jistgħu jipprevedu l-

possibilità li titressaq applikazzjoni onlajn 

u li jintbagħat dokument tal-ivvjaġġar, kif 

ukoll dokumenti ta' sostenn fil-każ li l-

oriġinal ikun meħtieġ skont l-

Artikolu 13(6), bil-posta. 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Applikant ma jkunx meħtieġ li jkun 

preżenti f’aktar minn post wieħed sabiex 

jippreżenta applikazzjoni. 

7. Applikant ma jkunx meħtieġ li jkun 

preżenti f’aktar minn post wieħed sabiex 

jippreżenta applikazzjoni għal viża. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikol 

18(3) u l-Artikolu 18(10), l-applikanti 

għandhom ikunu meħtieġa li jidhru 

personalment għall-ġbir tal-marki tas-

swaba', skont l-Artikolu 12(2) u (3). 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7b. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 18(3) u l-Artikolu 18(10), l-

applikanti rreġistrati fil-VIS ma 

għandhomx ikunu meħtieġa li jidhru 

personalment meta jkunu qed 

jippreżentaw applikazzjoni, fejn l-

identifikaturi bijometriċi tagħhom ikunu 

ddaħħlu fil-VIS skont l-Artikolu 12 inqas 

minn 59 xahar qabel. 
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Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7c (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7c. Fejn Stat Membru jikkoopera ma' 

fornitur estern tas-servizzi, dak l-Istat 

Membru għandu jibqa' jżomm il-

possibilità biex l-applikanti jressqu l-

applikazzjonijiet tagħhom direttament fil-

konsulati tiegħu stess, ħlief fejn 

kunsiderazzjonijiet dwar is-sigurtà ma 

jippermettux tali possibilità. 

Ġustifikazzjoni 

L-obbligu li jinżamm aċċess għall-konsulat huwa attwalment parti mill-Kodiċi iżda l-

Kummissjoni tipproponi li dan jitħassar. Il-konsulati għandhom, madankollu, ikunu 

mgħammra biex jirċievu l-applikanti, u anke jekk biss fil-każ ta' problemi mal-fornitur tas-

servizzi jew għall-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE (ara l-emenda għall-Art. 8(3)). Ir-

rapporteur jipproponi, madankollu, żieda li dan m'għandux ikun meħtieġ jekk is-sitwazzjoni 

tas-sigurtà f'pajjiż terz ma tippermettix dan. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Regoli ġenerali għall-preżentazzjoni ta’ 

applikazzjoni 

Elementi meħtieġa għall-preżentazzjoni ta' 

applikazzjoni 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-applikanti għandhom jidhru 

personalment għall-ġbir tal-marki tas-

swaba', skont l-Artikolu 12(2) u (3) . 

imħassar 



 

PE557.179v04-00 32/124 RR\1093195MT.doc 

MT 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni hija trasferita mill-Artikolu 9 peress li toqgħod aħjar fl-Artikolu 8. 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-applikanti rreġistrati fil-VIS ma 

jkunux jeħtieġu li jkunu preżenti meta 

jippreżentaw applikazzjoni, meta l-marki 

tas-swaba’ tagħhom ikunu ddaħħlu fil-

VIS anqas minn 59 xahar qabel. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni hija trasferita mill-Artikolu 9 peress li toqgħod aħjar fl-Artikolu 8. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull applikant għandu jippreżenta 

formola tal-applikazzjoni kompluta u 

ffirmata manwalment jew elettronikament 
, kif stipulat fl-Anness I. Il-persuni inklużi 

fid-dokument tal-ivvjaġġar tal-applikant 

għandhom jippreżentaw formola tal-

applikazzjoni separata. Il-minuri 

għandhom jippreżentaw formola tal-

applikazzjoni ffirmata minn persuna li 

qiegħda teżerċita awtorità ta’ ġenitur 

permanenti jew temporanja jew tutela 

legali. 

1. Kull applikant għandu jippreżenta 

formola tal-applikazzjoni, kif stipulat fl-

Anness I, kompluta manwalment jew 

elettronikament u ffirmata manwalment 

jew, fejn possibbli għall-applikant u għall-

konsulat, elettronikament. Il-persuni 

inklużi fid-dokument tal-ivvjaġġar tal-

applikant għandhom jippreżentaw formola 

tal-applikazzjoni separata. Il-minuri 

għandhom jippreżentaw formola tal-

applikazzjoni ffirmata minn persuna li 

qiegħda teżerċita awtorità ta’ ġenitur 

permanenti jew temporanja jew tutela 

legali. 
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Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kontenut ta’ verżjoni elettronika tal-

formola tal-applikazzjoni, jekk applikabbli, 

ikun kif stabbilit fl-Anness I. 

2. Il-formola tal-applikazzjoni għandha 

tkun disponibbli f'verżjoni elettronika u l-

kontenut tal-verżjoni elettronika tal-

formola tal-applikazzjoni jkun kif stabbilit 

fl-Anness I. 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dinja tal-lum għandu jkun normali li l-formola tkun disponibbli b'mod elettroniku sabiex 

dawk li jixtiequ jkunu jistgħu jagħmlu użu tagħha. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jekk il-formola tal-applikazzjoni ma 

tkunx disponibbli bil-lingwa jew lingwi 

uffiċjali tal-pajjiż ospitanti, għandha 

titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

applikanti, b'mod separat, traduzzjoni 

tagħha b’dawk il-lingwi. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-paragrafu għandu jitħassar għaliex jikkostitwixxi kontradizzjoni mal-paragrafu 4(b) li 

jitlob li l-formola tkun disponibbli bil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-pajjiż ospitanti. 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara l-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi, 
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l-applikant għandha tinħariġlu riċevuta. 

Ġustifikazzjoni 

Riċevuta hija importanti fil-każ li persuna tressaq l-applikazzjoni għal viża sussegwenti 

permezz ta' fornitur estern tas-servizzi. Il-fornituri esterni tas-servizzi mhumiex permessi li 

jkollhom aċċess għall-VIS u għalhekk mhumiex f'pożizzjoni li jivverifikaw jekk il-bijometrika 

verament itteħditx qabel. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rekwiżiti tekniċi għar-ritratt għandhom 

ikunu konformi mal-istandards 

internazzjonali kif stabbiliti fid-dokument 

9303 parti 1, is-sitt edizzjoni tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-

Avjazzjoni Ċivili (ICAO). 

Ir-rekwiżiti tekniċi għar-ritratt għandhom 

ikunu konformi mal-istandards 

internazzjonali kif stabbiliti fid-dokument 

9303 is-seba' edizzjoni tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili 

(ICAO). 

Ġustifikazzjoni 

Ir-referenza għandha tiġi aġġornata billi issa hemm is-seba' edizzjoni. Barra minn hekk ir-

referenza għal "parti 1" titħassar peress li din hija l-introduzzjoni għad-dokument li ma fihiex 

rekwiżiti tekniċi għar-ritratti. Ara: 

http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/Document9303.aspx 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 ma 

japplikawx għal applikanti li huma 

vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS u li 

jkunu użaw legalment iż-żewġ viżi miksuba 

minn qabel. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 18(3) u (10), il-punti (b), (c) u (d) 

tal-paragrafu 1 ma japplikawx għal 

applikanti li huma vjaġġaturi regolari 

rreġistrati fil-VIS kif definit fl-

Artikolu 2(9) u li jkunu użaw legalment il-

viżi miksuba qabel u li l-aħħar viża 

tagħhom inħarġet anqas minn 12-il xahar 

qabel l-applikazzjoni. 
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Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-konsulat jibda l-ipproċessar tal-

applikazzjoni tal-viża fuq il-bażi ta’ 

facsimile jew kopji tad-dokumenti ta’ 

sostenn. L-applikanti li ma kinux reġistrati 

fil-VIS jipprovdu oriġinali. Il-konsulat 

jista’ jitlob dokumenti oriġinali minn 

applikanti li huma applikanti rreġistrati fil-

VIS jew vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-

VIS, biss meta jkun hemm dubju dwar l-

awtentiċità ta’ dokument speċifiku. 

6. Il-konsulat jibda l-ipproċessar tal-

applikazzjoni għal viża fuq il-bażi ta’ 

faksimile, kopji jew kopji skennjati tad-

dokumenti ta’ sostenn. L-applikanti li d-

dejta tagħhom għadha mhix irreġistrata 
fil-VIS jew l-applikanti reġistrati fil-VIS li 

qatt ma kisbu viża jipprovdu oriġinali. Il-

konsulat jista’ jitlob dokumenti oriġinali 

minn applikanti li huma applikanti 

rreġistrati fil-VIS u li jkunu kisbu mill-

inqas viża waħda, biss meta jkun hemm 

dubju dwar l-awtentiċità ta’ dokument 

speċifiku. 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-

applikanti jippreżentaw prova ta’ 

sponsorizzazzjoni u/jew ta’ 

akkomodazzjoni privata billi jimlew 

formola mfassla minn kull Stat Membru. 

Din il-formola trid tindika b’mod 

partikolari: 

7. Fejn l-applikanti jirċievu appoġġ 

finanzjarju jew biħsiebhom joqogħdu ma' 

ospitant, il-konsulati jistgħu jeħtieġu li 

dawk l-applikanti jippreżentaw prova ta' 

sponsorizzazzjoni u/jew ta' 

akkomodazzjoni privata billi jimlew 

formola. Dik il-formola trid tindika: 

(a) jekk l-għan tagħha huwiex li tipprovdi 

prova ta’ sponsorizzazzjoni u/jew ta’ 

akkomodazzjoni privata; 

(a) jekk l-għan tagħha huwiex li tipprovdi 

prova ta’ sponsorizzazzjoni u/jew ta’ 

akkomodazzjoni privata; 

(-b) jekk l-isponsor/il-persuna li tistieden 

huwiex individwu, kumpanija jew 

organizzazzjoni; 

(-b) jekk l-isponsor/il-persuna li tistieden 

huwiex individwu, kumpanija jew 

organizzazzjoni; 

(-c) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-

isponsor/tal-persuna invitanti; 

(-c) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-

isponsor/tal-persuna invitanti; 

(-d) l-applikant(i); (-d) l-applikant(i); 

(-e) l-indirizz tal-akkomodazzjoni; (-e) l-indirizz tal-akkomodazzjoni; 
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(-f) it-tul u l-għan tas-soġġorn; (-f) it-tul u l-għan tas-soġġorn; 

(-g) irbit familjari possibbli mal-

isponsor/mal-persuna li tistieden. 

(-g) irbit familjari possibbli mal-

isponsor/mal-persuna li tistieden. 

(-h) l-informazzjoni mitluba skont l-

Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) 

Nru 767/2008; 

(-h) l-informazzjoni mitluba skont l-

Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) 

Nru 767/2008; 

Minbarra l-lingwa/i uffiċjali tal-Istati 

Membri, il-formola għandha titfassal 

mill-anqas b’lingwa uffiċjali oħra tal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni . Għandu jiġi 

notifikat kampjun tal-formola lill-

Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni, tadotta dik il-formola. 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu 

adottati skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 51(2). 

 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13a 

 Assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar 

 1. Il-persuni li lilhom għandha tinħareġ 

viża uniformi għal dħul wieħed jew għal 

żewġ daħliet għandhom, fil-ħin tal-ġbir il-

passaport tagħhom bil-viża maħruġa, 

jagħtu prova li għandhom fil-pussess 

tagħhom assigurazzjoni medika tal-

ivvjaġġar adegwata u valida biex tkopri 

kwalunkwe nefqa li tista’ tinqala’ 

b’konnessjoni mar-ripatrijazzjoni għal 

raġunijiet mediċi, attenzjoni medika 

urġenti, trattament ta’ emerġenza fi sptar 

jew mewt, matul is-soġġorn jew soġġorni 

tagħhom fit-territorju tal-Istati Membri. 

 In-nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ 

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar valida 

twassal għar-revoka tal-viża skont l-

Artikolu 31. 

 2. Il-persuni li lilhom għandha tinħareġ 

viża uniformi għal aktar minn żewġ 

daħliet (“dħul multiplu”) għandhom, fil-

ħin tal-ġbir tal-passaport tagħhom bil-viża 

maħruġa, jagħtu prova li għandhom fil-
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pussess tagħhom assigurazzjoni medika 

tal-ivvjaġġar adegwata u valida li tkopri l-

perijodu tal-ewwel żjara intenzjonata 

tagħhom. 

 In-nuqqas ta’ preżentazzjoni ta’ 

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar valida 

twassal għar-revoka tal-viża skont l-

Artikolu 31. 

 Barra minn hekk, dawn il-persuni 

għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni, 

imniżżla fil-formola tal-applikazzjoni, li 

tiddikjara li huma konxji mill-ħtieġa li 

jkollhom fil-pussess tagħhom 

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar għal 

soġġorni sussegwenti. 

 3. L-assigurazzjoni għandha tkun valida 

fit-territorju kollu tal-Istati Membri u 

tkopri l-perjodu kollu tas-soġġorn jew tat-

tranżitu intenzjonati tal-persuna. Il-

kopertura minima għandha tkun ta’ EUR 

30 000. 

 Meta tinħareġ viża b'validità territorjali 

limitata li tkopri t-territorju ta' aktar minn 

Stat Membru wieħed, il-kopertura tal-

assigurazzjoni għandha tkun valida tal-

anqas fl-Istati Membri kkonċernati. 

 4. Il-persuni li lilhom għandha tinħareġ 

viża uniformi għandhom, fil-prinċipju, 

jagħmlu assigurazzjoni fil-pajjiż ta’ 

residenza tagħhom. Fejn dan mhux 

possibbli, huma għandhom jagħmlu 

assigurazzjoni fi kwalunkwe pajjiż ieħor. 

 Fejn persuna oħra tagħmel assigurazzjoni 

f’isem il-persuna li lilha għandha 

tinħareġ viża uniformi, għandhom 

japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-

paragrafu 3. 

 5. Huma u jivvalutaw jekk il-kopertura 

tal-assigurazzjoni hijiex adegwata, il-

konsulati għandhom jaċċertaw jekk il-

pretensjonijiet kontra l-kumpannija tal-

assigurazzjoni jkunux rekuperabbli fl-

Istat Membru inkwistjoni. 

 6. Ir-rekwiżit tal-assigurazzjoni jista' 

jitqies li ġie ssodisfat meta jiġi stabbilit li 
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wieħed jista' jassumi livell adegwat ta' 

assigurazzjoni fid-dawl tas-sitwazzjoni 

professjonali tal-applikant. L-eżenzjoni 

mill-preżentazzjoni tal-prova tal-

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar tista' 

tikkonċerna lil gruppi professjonali 

partikolari, bħalma huma l-baħħara, li 

diġà huma koperti minn assigurazzjoni 

medika tal-ivvjaġġar bħala riżultat tal-

attivitajiet professjonali tagħhom. 

 7. Id-detenturi ta' passaporti diplomatiċi 

għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit li 

jkollhom assigurazzjoni medika tal-

ivvjaġġar. 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-applikanti sussegwenti għandhom 

iħallsu tariffa tal-viża ta' EUR 40: 

 (a) l-applikanti għal viża li d-dejta 

tagħhom hija rreġistrata fil-VIS u li l-

identifikaturi bijometriċi tagħhom 

inġabru skont l-Artikolu 12; 

 (-b) iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

magħhom l-Unjoni Ewropea ffirmat 

ftehim ta' riammissjoni. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-kategoriji li ġejjin ma jħallsux tariffa 

tal-viża : 

3. Il-kategoriji li ġejjin ma jħallsux tariffa 

tal-viża : 

(a) minorenni taħt l-età ta' 18-il sena ; (a) minorenni taħt l-età ta' 18-il sena ; 

(-b) it-tfal tal-iskola, l-istudenti, l-istudenti 

fil-livell postuniversitarju u l-għalliema li 

jakkumpanjawhom li jagħmlu soġġorni 

(-b) it-tfal tal-iskola, l-istudenti, l-istudenti 

fil-livell postuniversitarju u l-għalliema li 

jakkumpanjawhom li jagħmlu soġġorni 
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għall-fini ta’ studju jew ta’ taħriġ 

edukattiv; 

għall-fini ta’ studju jew ta’ taħriġ 

edukattiv; 

(-c) riċerkaturi minn pajjiżi terzi, kif definit 

fid-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE3, li 

jivvjaġġaw għall-iskop li jwettqu riċerka 

xjentifika jew li jipparteċipaw f'seminar 

jew konferenza xjentifika ; 

(-c) riċerkaturi minn pajjiżi terzi, kif definit 

fid-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE3, li 

jivvjaġġaw għall-iskop li jwettqu riċerka 

xjentifika jew li jipparteċipaw f'seminar 

jew konferenza xjentifika ; 

(-d) detenturi ta’ passaport diplomatiku u 

passaport ta’ servizzi; 

 

(-e) parteċipanti li m’għandhomx aktar 

minn ħamsa u għoxrin sena f’seminars, 

konferenzi, avvenimenti kulturali u 

edukattivi, organizzati minn 

organizzazzjonijiet bla skop ta’ qligħ; 

(-e) parteċipanti li għandhom tletin sena 

jew inqas li jipparteċipaw f’seminars, 

konferenzi, avvenimenti kulturali jew 

edukattivi, organizzati minn 

organizzazzjonijiet bla skop ta’ qligħ; 

(-f) qraba stretti taċ-ċittadini tal-Unjoni 

msemmija fl-Artikolu 8(3). 

(-f) qraba stretti taċ-ċittadini tal-Unjoni 

msemmija fl-Artikolu 8(3). 

(-g) membri tal-familja taċ-ċittadini tal-

Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 tad-

Direttiva 2004/38/KE skont l-Artikolu 5(2) 

ta' dik id-Direttiva. 

(-g) membri tal-familja taċ-ċittadini tal-

Unjoni msemmija fl-Artikolu 3 tad-

Direttiva 2004/38/KE skont l-Artikolu 5(2) 

ta' dik id-Direttiva. 

 (ga) benefiċjarji ta’ viża b’validità 

territorjali limitata maħruġa għal 

raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta’ 

interess nazzjonali jew minħabba obbligi 

internazzjonali kif ukoll benefiċjarji ta’ 

programm ta’ risistemazzjoni jew 

rilokazzjoni tal-Unjoni skont l-

Artikolu 22. 

_________________ _________________ 

3Id-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). 

3Id-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). 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. It-tariffa tal-viża tista’ titneħħa għad-

detenturi ta’ passaport diplomatiku u 
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passaport ta' servizz. 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri jistgħu, f’każijiet 

individwali, jirrinunzjaw jew inaqqsu l-

ammont tat-tariffa tal-viża li għandha tiġi 

imposta meta dan iservi biex tippromwovi 

interessi kulturali jew sportivi kif ukoll 

interessi fil-qasam tal-politika estera, il-

politika tal-iżvilupp u oqsma oħrajn ta’ 

interess pubbliku vitali jew għal raġunijiet 

umanitarji. 

4. L-Istati Membri jistgħu, f’każijiet 

individwali, ineħħu jew inaqqsu l-ammont 

tat-tariffa tal-viża li għandha tiġi imposta 

meta dan iservi biex jiġu promossi 

interessi kulturali jew sportivi kif ukoll 

interessi fil-qasam tal-politika estera, il-

politika tal-iżvilupp u oqsma oħrajn ta’ 

interess pubbliku vitali jew għal raġunijiet 

umanitarji jew minħabba obbligi 

internazzjonali. 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. It-tariffa għas-servizzi m'għandhiex 

taqbeż nofs l-ammont tat-tariffa għall-viża 

mniżżla fl-Artikolu 14(1) irrispettivament 

mit-tnaqqis ta' jew l-eżenzjonijiet possibbli 

mit-tariffa għall-viża kif previst fl-

Artikolu 14 (3) u (4) . 

3. It-tariffa għas-servizzi m'għandhiex 

taqbeż nofs l-ammont tat-tariffa għall-viża 

mniżżla fl-Artikolu 14(1), irrispettivament 

mit-tnaqqis jew l-eżenzjonijiet possibbli 

mit-tariffa għall-viża kif previst fl-

Artikolu 14 (3) u (4) . Din għandha 

tinkludi l-ispejjeż kollha relatati mal-

preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal viża 

inkluża t-trażmissjoni tal-applikazzjoni u 

d-dokument tal-ivvjaġġar mill-fornitur 

estern tas-servizzi lill-konsulat u t-

treġġigħ lura tad-dokument tal-ivvjaġġar 

lill-fornitur estern tas-servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

Kien hemm rapporti li applikanti ntalbu tariffi addizzjonali, għall-kuntrarju tad-

dispożizzjonijiet tal-Kodiċi dwar il-Viża. Iż-żieda proposta tipprova tkompli tikkjarifika aktar 

li ma jistgħu jintalbu l-ebda tariffi addizzjonali obbligatorji. 
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Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-applikant għandu jingħata riċevuta 

tat-tariffa għas-servizzi li tkun tħallset. 

 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi 

li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-

paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfati, l-

applikazzjoni mhijiex ammissibbli u l-

konsulat għandu mingħajr dewmien: 

3. Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi 

li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-

paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfati, 

għandu jinnotifika lill-applikant, jindika 

n-nuqqasijiet u jippermetti lill-applikant 

jikkoreġihom. Jekk in-nuqqasijiet ma 

jiġux ikkoreġuti, l-applikazzjoni mhijiex 

ammissibbli u l-konsulat għandu mingħajr 

dewmien: 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. B’deroga, applikazzjoni li ma tissodisfax 

ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 tista’ 

titqies ammissibbli għal raġunijiet 

umanitarji jew għal raġunijiet ta’ interess 

nazzjonali. 

4. B'deroga, applikazzjoni li ma tissodisfax 

ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 

għandha titqies ammissibbli fejn l-Istat 

Membru kkonċernat iqis li jkun 

neċessarju għal raġunijiet umanitarji, għal 

raġunijiet ta' interess nazzjonali jew 

minħabba obbligi internazzjonali. 
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Ġustifikazzjoni 

Tiżdied "obbligi internazzjonali" u l-lingwaġġ jinbidel ftit sabiex id-dispożizzjonijiet dwar l-

ammissibilità jiġu allinjati ma' dawk dwar il-viżi b'validità territorjali limitata.  

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-eżami ta' applikazzjoni għal viża 

uniformi, għandu jiġi aċċertat jekk l-

applikant jissodisfax il-kondizzjonijiet ta' 

dħul stabbiliti fl-Artikolu 5(1) (a), (c), (d) u 

(e) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 u 

għandha tingħata konsiderazzjoni 

partikolari lill-istima dwar jekk l-applikant 

ikunx jippreżenta riskju ta' 

immigrazzjoni irregolari jew riskju għas-

sigurtà tal-Istati Membri u jekk l-applikant 

huwiex bi ħsiebu jitlaq mit-territorju tal-

Istati Membri qabel l-iskadenza tal-viża li 

għaliha qiegħda ssir applikazzjoni. 

1. Fl-eżami ta' applikazzjoni għal viża 

uniformi, għandu jiġi aċċertat jekk l-

applikant jissodisfax il-kondizzjonijiet ta' 

dħul stabbiliti fl-Artikolu 5(1) (a), (c), (d) u 

(e) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 u 

għandha tingħata konsiderazzjoni 

partikolari lill-istima dwar jekk l-applikant 

ikunx jippreżenta riskju ta' immigrazzjoni 

irregolari jew riskju għas-sigurtà tal-Istati 

Membri. 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-eżami ta’ applikazzjoni għal viża 

uniformi li tkun saret minn vjaġġatur 

regolari rreġistrat fil-VIS li jkun legalment 

uża żewġ viżi miksuba minn qabel, jiġi 

preżunt li l-applikant jissodisfa l-

kundizzjonijiet tad-dħul dwar ir-riskju tal-

immigrazzjoni irregolari, riskju lis-sigurtà 

tal-Istati Membri, u l-pussess ta’ mezzi 

suffiċjenti ta’ sussistenza. 

2. Fl-eżami ta' applikazzjoni għal viża 

uniformi li tkun tressqet minn vjaġġatur 

regolari rreġistrat fil-VIS kif definit fl-

Artikolu 2(9) li jkun legalment uża l-viżi 

miksuba qabel u li l-aħħar viża tiegħu 

tkun inħarġet inqas minn 12-il xahar 

qabel l-applikazzjoni, jiġi preżunt li l-

applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet tad-

dħul dwar ir-riskju tal-immigrazzjoni 

irregolari, riskju lis-sigurtà tal-Istati 

Membri, u l-pussess ta' mezzi suffiċjenti ta' 

sussistenza. 
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Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-preżunzjoni msemmija fil-paragrafu 2 

ma tapplikax meta l-konsulat ikollu dubji 

raġonevoli dwar is-soddisfar ta' dawn il-

kundizzjonijiet ta' dħul abbażi tal-

informazzjoni maħżuna fil-VIS, bħad-

deċiżjonijiet li jannullaw viża preċedenti, 

jew fil-passaport, bħat-timbri ta' dħul u ta' 

ħruġ. F’każijiet bħal dawn, il-konsulati 

jistgħu jwettqu intervista u jitolbu 

dokumenti addizzjonali. 

3. Il-preżunzjoni msemmija fil-paragrafu 2 

ma tapplikax meta l-konsulat ikollu dubji 

raġonevoli dwar is-sodisfar ta' dawn il-

kundizzjonijiet ta' dħul abbażi tal-

informazzjoni maħżuna fil-VIS, bħad-

deċiżjonijiet li jannullaw viża preċedenti, 

jew fil-passaport, bħat-timbri ta' dħul u ta' 

ħruġ, jew fis-SIS II. F'każijiet bħal dawn, 

il-konsulati jistgħu jwettqu intervista u 

jitolbu dokumenti addizzjonali kif stabbilit 

fl-Anness II kif stabbilit fl-Anness II. 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-applikazzjonijiet ta' qraba stretti 

taċ-ċittadini tal-Unjoni msemmija fl-

Artikolu 8(3) u tal-membri tal-familja taċ-

ċittadini tal-Unjoni kif imsemmija fl-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE 

għandhom jiġu vvalutati billi jitqies id-

dritt li jiġu rispettati l-ħajja privata u tal-

familja kif espress fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, 

fil-verifika dwar jekk l-applikant 

jissodisfax il-kondizzjonijiet ta’ dħul, il-

konsulat għandu jivverifika: 

5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, 

fil-verifika dwar jekk l-applikant 

jissodisfax il-kondizzjonijiet ta’ dħul, il-

konsulat għandu jivverifika: 

(a) li d-dokument tal-ivvjaġġar li qiegħed 

jiġi ppreżentat mhuwiex falz, kontrafatt 

jew iffalsifikat; 

(a) li l-applikant jippreżenta dokument tal-

ivvjaġġar validu; 

(-b) il-ġustifikazzjoni tal-applikant tal-

iskop u l-kondizzjonijiet tas-soġġorn 

previst, u li huwa/hija għandu mezzi 

suffiċjenti ta’ sussistenza, kemm għat-tul 

tas-soġġorn previst u għar-ritorn tiegħu fil-

pajjiż tal-oriġini jew ta’ residenza, jew 

għat-tranżitu lejn pajjiż terz li fih huwa 

żgur li jiġi ammess, jew li hu f’pożizzjoni 

li jikseb dawn il-mezzi skont il-liġi; 

(-b) il-ġustifikazzjoni tal-applikant tal-

iskop u l-kondizzjonijiet tas-soġġorn 

previst, u li huwa/hija għandu mezzi 

suffiċjenti ta’ sussistenza, kemm għat-tul 

tas-soġġorn previst u għar-ritorn tiegħu fil-

pajjiż tal-oriġini jew ta’ residenza, jew 

għat-tranżitu lejn pajjiż terz li fih huwa 

żgur li jiġi ammess, jew li hu f’pożizzjoni 

li jikseb dawn il-mezzi skont il-liġi; 

(-c) jekk l-applikant huwiex persuna li fir-

rigward tagħha tkun inħarġet twissija fis-

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen 

(SIS) għall-finijiet ta’ ċaħda ta’ dħul; 

(-c) jekk l-applikant huwiex persuna li fir-

rigward tagħha tkun inħarġet twissija fis-

Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen II 

(SIS II)  għall-finijiet ta’ ċaħda ta’ dħul kif 

previst fir-Regolament (KE) Nru 

1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1a; 

(-d) li l-applikant mhuwiex ikkunsidrat 

theddida għall-ordni pubbliku, is-sigurtà 

interna, is-saħħa pubblika kif definit fl-

Artikolu 2 punt 19 tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 jew għar-relazzjonijiet 

internazzjonali ta’ xi wieħed mill-Istati 

Membri, u partikolarment fejn ma tkun 

inħarġet l-ebda twissija fil-bażijiet tad-

dejta nazzjonali ta’ Stat Membru għall-

iskop ta’ ċaħda tad-dħul għal dawk l-istess 

raġunijiet. 

(-d) li l-applikant mhuwiex ikkunsidrat 

theddida għall-ordni pubbliku, is-sigurtà 

interna, is-saħħa pubblika kif definit fl-

Artikolu 2 punt 19 tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 jew għar-relazzjonijiet 

internazzjonali ta’ xi wieħed mill-Istati 

Membri, u partikolarment fejn ma tkun 

inħarġet l-ebda twissija fil-bażijiet tad-

dejta nazzjonali ta’ Stat Membru għall-

iskop ta’ ċaħda tad-dħul għal dawk l-istess 

raġunijiet. 

 _________________ 

 1aIr-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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Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 8 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li d-dokument tal-ivvjaġġar li qiegħed 

jiġi ppreżentat mhuwiex falz, kontrafatt 

jew iffalsifikat; 

(a) li l-applikant jippreżenta dokument tal-

ivvjaġġar validu; 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

10. Waqt l-eżami ta’ applikazzjoni, il-

konsulati jistgħu, f'każijiet ġustifikati, 

jagħmlu intervista u jitolbu dokumenti 

addizzjonali. 

10. Waqt l-eżami ta' applikazzjoni, il-

konsulati jistgħu, f'każijiet ġustifikati, 

jagħmlu intervista u jitolbu dokumenti 

addizzjonali kif stabbilit fl-Anness II. 

Ġustifikazzjoni 

Tiżdied ir-referenza rilevanti għal raġunijiet ta' ċarezza. 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 11 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 11a. Fil-valutazzjni ta' applikazzjoni għal 

viża umanitarja Ewropea f’konformità 

mal-Artikolu 22(5a), huma biss id-

dispożizzjonijiet tal-paragrafi 4, 9, 10 u 11 

ta’ dan l-Artikolu li għandhom japplikaw. 
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Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Stat Membru jista’ jitlob lill-awtoritajiet 

ċentrali ta’ Stati Membri oħrajn sabiex 

jikkonsultaw lill-awtoritajiet ċentrali tiegħu 

matul l-eżami tal-applikazzjonijiet 

ippreżentati minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

speċifiċi jew kategoriji speċifiċi ta’ tali 

ċittadini. Tali konsultazzjoni m’għandhiex 

tapplika għall-applikazzjonijiet għal viżi 

għal tranżitu fl-ajruport. 

1. Stat Membru jista’ jitlob lill-awtoritajiet 

ċentrali ta’ Stati Membri oħrajn sabiex 

jikkonsultaw lill-awtoritajiet ċentrali tiegħu 

matul l-eżami tal-applikazzjonijiet 

ippreżentati minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi 

speċifiċi jew kategoriji speċifiċi ta’ tali 

ċittadini. Tali konsultazzjoni ma tistax 

tapplika għall-applikazzjonijiet għall-viżi 

għal tranżitu fl-ajruport jew għall-viżi 

b’validità territorjali limitata. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtoritajiet ċentrali kkonsultati 

għandhom iwieġbu definittivament fi 

żmien ħamest ijiem kalendarji minn meta 

jiġu kkonsultati. In-nuqqas ta’ rispons 

qabel din l-iskadenza għandha tfisser li 

huma m’għandhomx raġunijiet biex 

joġġezzjonaw għall-ħruġ tal-viża. 

2. L-awtoritajiet ċentrali kkonsultati 

għandhom iwieġbu definittivament fi 

żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta 

jiġu kkonsultati. In-nuqqas ta’ rispons 

qabel din l-iskadenza għandha tfisser li 

huma m’għandhomx raġunijiet biex 

joġġezzjonaw għall-ħruġ tal-viża. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Istati Membri dwar it-tali notifiki. 

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika t-

tali notifiki. 
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Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 45(1)(f), il-pubbliku huwa infurmat dwar "il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 

tagħhom jew kategoriji speċifiċi taċ-ċittadini tagħhom huma suġġetti għal konsultazzjoni jew 

informazzjoni minn qabel". L-informazzjoni dwar liema Stat Membru għamel it-talba li jiġi 

kkonsultat jew infurmat, madankollu, tingħata biss lill-Istati Membri. M'hemm l-ebda raġuni 

għala tali informazzjoni għandha tkun disponibbli biss għall-Istati Membri wkoll minħabba li 

konsultazzjoni tista' twassal għar-rifjut ta' viża. 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 

deċiżi fi żmien għaxart ijiem kalendarji 

mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-

applikazzjoni li hija ammissibbli skont l-

Artikolu 17. 

1. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 

deċiżi fi żmien għaxart ijiem kalendarji 

mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-

applikazzjoni li hija ammissibbli skont l-

Artikolu 17. 

 Għandha tittieħed deċiżjoni dwar l-

applikazzjonijiet mingħajr dewmien 

f’każijiet individwali ġustifikati ta’ 

urġenza, inkluż meta dan ikun meħtieġ 

għal raġunijiet professjonali, għal 

raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta’ 

interess nazzjonali jew minħabba obbligi 

internazzjonali. 

 Id-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet 

ippreżentanti minn vjaġġaturi regolari 

rreġistrati fil-VIS li jkunu użaw legalment 

il-viżi miksuba qabel skont l-Artikolu 2(9) 

u li l-aktar viża riċenti tagħhom tkun 

inħarġet inqas minn tnax-il xahar qabel, 

għandhom jittieħdu fi żmien ħamest ijiem 

kalendarji mid-data li fiha ġew 

ippreżentati l-applikazzjonijiet. 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż sa 

massimu ta' 20 jum kalendarju f'każijiet 

individwali, notevolment meta huwa 

meħtieġ skrutinju aktar dettaljat tal-

applikazzjoni 

2. Il-perjodi msemmija fil-paragrafu 1 

jistgħu jiġu estiżi sa massimu ta' 20 jum 

kalendarju f'każijiet individwali, 

notevolment meta huwa meħtieġ skrutinju 

aktar dettaljat tal-applikazzjoni. 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-iskadenzi pprovduti fil-paragrafu 3 

japplikaw bħala massimu għall-membri 

tal-familja taċ-ċittadini tal-Unjoni kif 

imsemmi fl-Artikolu 3 tad-

Direttiva 2004/38/KE, skont l-

Artikolu 5(2) ta' dik id-Direttiva. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-paragrafu għandu jitħassar billi l-kontenut huwa kopert fil-paragrafu 3 tal-istess Artikolu. 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. L-applikanti li għalihom il-konsulat 

iqis li l-kundizzjonijiet tad-dħul ġew 

issodisfati u li għalihom ma teżisti l-eba 

raġuni għar-rifjut kif inhu msemmi fl-

Artikolu 29 għandha tinħarġilhom viża 

skont dan l-Artikolu. 
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Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-viża tista' tinħareġ għal dħul wieħed 

jew aktar. Il-perjodu ta’ validità ta' viża 

għal dħul multiplu m’għandux jaqbeż il-

ħames snin. Il-perjodu ta’ validità ta’ viża 

għal dħul multiplu jista' jestendi lil hinn 

mill-perjodu ta’ validità tal-passaport li 

għalih ikun hemm il-viża. 

2. Il-viża tista' tinħareġ għal dħul wieħed 

jew aktar. Il-perjodu ta’ validità ta' viża 

għal dħul multiplu m’għandux jaqbeż il-

ħames snin.  

 

Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS li 

jkunu legalment użaw iż-żewġ viżi miksuba 

minn qabel jinħarġulhom viża għal dħul 

multiplu valida għal mill-inqas tliet snin. 

3. Sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

tad-dħul kif stabbiliti fl-Artikolu 18 u 

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29, 
il-vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS li 

jkunu legalment użaw il-viżi miksuba 

qabel skont l-Artikolu 2(9) u li l-aktar viża 

riċenti tagħhom tkun inħarġet fi żmien it-

12-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni 
għandha tinħarġilhom viża għal dħul 

multiplu valida għal mill-inqas tliet snin. 

 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Applikanti msemmija fil-paragrafu 3 li 

użaw legalment il-viża għal dħul multiplu 

valida għal tliet snin tinħarġilhom viża 

għal dħul multiplu valida għal ħames snin 

4. Sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

tad-dħul kif stabbiliti fl-Artikolu 18 u 

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29, l-

applikanti li qabel ikunu kisbu viża għal 
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diment li l-applikazzjoni tiġi ppreżentata 

mhux aktar tard minn sena mid-data ta' 

skadenza tal-viża bi dħul multiplu valida 

għal tliet snin. 

dħul multiplu valida għal tliet snin jew 

aktar u li użaw legalment din il-viża għal 

dħul multiplu tinħarġilhom viża għal dħul 

multiplu valida għal ħames snin diment li l-

applikazzjoni tiġi ppreżentata mhux aktar 

tard minn sena wara d-data ta’ skadenza 

tal-viża bi dħul multiplu li tkun inkisbet l-

aktar riċentement. 

 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Viża bi dħul multiplu għal massimu ta' 

ħames snin tista' tinħareġ għal applikant li 

jipprova l-ħtieġa jew jiġġustifika l-

intenzjoni li jivvjaġġa ta' spiss u/jew 

regolarment sakemm l-applikant jipprova l-

integrità u l-kredibilità tiegħu, b’mod 

partikolari l-użu legali tal-viżi uniformi 

preċedenti jew il-viżi b’validità territorjali 

limitata, is-sitwazzjoni ekonomika tiegħu 

fil-pajjiż tal-oriġini u l-intenzjoni ġenwina 

tiegħu li jitlaq mit-territorju tal-Istati 

Membri qabel l-iskadenza tal-viża li jkun 

applika għaliha . 

5. Viża bi dħul multiplu għal massimu ta' 

ħames snin għandha wkoll tinħareġ għal 

membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni 

kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 2004/38/KE kif ukoll għal 
applikant li jipprova l-ħtieġa jew 

jiġġustifika l-intenzjoni li jivvjaġġa ta' 

spiss u/jew regolarment, inkluż għal 

raġunijiet professjonali, sakemm l-

applikant jipprova l-integrità u l-kredibilità 

tiegħu, b'mod partikolari l-użu legali tal-

viżi uniformi preċedenti, jew il-viżi 

b'validità territorjali limitata, viżi 

nazzjonali ta' żjarat fit-tul jew permessi 

ta' residenza maħruġa minn Stat 

Membru, is-sitwazzjoni ekonomika tiegħu 

fil-pajjiż tal-oriġini u l-intenzjoni ġenwina 

tiegħu li jitlaq mit-territorju tal-Istati 

Membri qabel l-iskadenza tal-viża li jkun 

applika għaliha. 

 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Viża b’validità territorjali limitata 1. Viża b’validità territorjali limitata 
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għandha tinħareġ eċċezzjonalment, fil-

każijiet li ġejjin: 

għandha tinħareġ fil-każijiet li ġejjin: 

 

Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Article 22 – paragraph 1 – point a – introductory part 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) meta l-Istat Membru kkonċernat iqis li 

huwa meħtieġ, għal raġunijiet umanitarji, 

għal raġunijiet ta’ interess nazzjonali jew 

minħabba obbligi internazzjonali, 

(a) meta l-Istat Membru kkonċernat iqis li 

huwa meħtieġ, għal raġunijiet umanitarji, 

għal raġunijiet ta' interess nazzjonali jew 

minħabba obbligi internazzjonali, b'mod 

partikolari meta jkun meħtieġ sabiex tiġi 

żgurata l-protezzjoni internazzjonali tal-

persuna inkwistjoni skont il-Konvenzjoni 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tar-

Rifuġjati tal-1951 jew strumenti rilevanti 

tal-Unjoni u internazzjonali oħra, 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda għandha l-għan li tiċċara li "l-obbligi internazzjonali" jistgħu jinkludu l-għoti ta' 

protezzjoni lil ċittadin ta' pajjiż terz. 

Anke jekk persuna li qed tfittex protezzjoni ma tissodisfax il-kriterji kollha għall-ħruġ ta' viża 

ta' Schengen, dan huwa kompletament konsistenti man-natura stess ta' viża b'validità 

territorjali limitata, li espressament għandha tinħareg meta dawn il-kriterji mhux kollha jiġu 

sodisfati. 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Persuni li qed ifittxu protezzjoni 

internazzjonali jistgħu japplikaw għal viża 

umanitarja Ewropea direttament fi 

kwalunkwe konsulat jew ambaxxata tal-

Istati Membri. Ladarba tingħata wara li 

tkun saret valutazzjoni, tali viża 

umanitarja għandha tippermetti lid-

detentur tagħha jidħol fit-territorju tal-
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Istat Membru li joħroġ il-viża għall-fini 

unika tat-tressiq f’dak l-Istat Membru ta' 

applikazzjoni għal protezzjoni 

internazzjonali, kif definit fl-Artikolu 2(a) 

tad-Direttiva 2011/95/UE.  

 Id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Titolu III 

ta’ dan ir-Regolament għandhom 

japplikaw bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 11, 

13a, 15 u 27.  

 Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 

mal-Artikolu 48 dwar il-kondizzjonijiet u 

l-proċeduri speċifiċi għall-ħruġ ta’ dawn 

il-viżi, li jissuplimentaw jew jemendaw l-

Artikoli 9, 10, 13, u 20 ta’ dan ir-

Regolament sa fejn huwa neċessarju 

sabiex jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-

ċirkustanzi partikolari tal-persuni li 

jfittxu protezzjoni internazzjonali u dawk 

tal-konsulati u l-ambaxxati tal-Istati 

Membri.  

 

 

Emenda  96 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 22a 

 Deroga għall-perjodu normali ta' validità 

tal-viżi 

 Fil-qafas tal-ħruġ ta' viża umanitarja jew 

ta' protezzjoni internazzjonali, l-Istati 

Membri jidderogaw għall-perjodu ta' 

validità normali ta' "90 jum fuq perjodu 

ta' 180 jum" u għal perjodu ta' 12-il 

xahar, li jista' jiġġedded, fuq il-bażi ta' 

analiżi tas-sitwazzjoni fil-pajjiż ta' oriġini 

jew ta' residenza taċ-ċittadin ta' pajjiż 

terz, filwaqt li tingħata attenzjoni 

partikolari liċ-ċirkostanzi tal-persuni li 

jkunu qed jitolbu protezzjoni 

internazzjonali. 
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Emenda  97 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta timtela l-istiker tal-viża, timtela l-

parti li tista’ tinqara mill-magna, kif previst 

fid-dokument tal-ICAO 9303, Parti 2. 

1. Meta timtela l-istiker tal-viża, 

għandhom jiddaħħlu l-annotamenti 

mandatarji stabbiliti fl-Anness Va u 
timtela l-parti li tista' tinqara mill-magna, 

kif previst fid-dokument tal-ICAO 9303, 

Parti 2. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 

 

Emenda  98 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-dettalji għall-

mili tal-istiker tal-viża permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 51(2). 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 
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Emenda  99 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jistgħu jżidu 

annotamenti nazzjonali fit-taqsima tal-

“kummenti” tal-istiker tal-viża, li la 

għandhom jiddupplikaw l-

annotamenti stabbiliti skont il-proċedura 

msemmija fil-paragrafu 2 u lanqas 

jindikaw skop speċifiku għall-ivvjaġġar . 

3. L-Istati Membri jistgħu jżidu 

annotamenti nazzjonali fit-taqsima tal-

"kummenti" tal-istiker tal-viża, li la 

għandhom jiddupplikaw l-

annotamenti mandatarji fl-Anness Va u 

lanqas jindikaw skop speċifiku għall-

ivvjaġġar. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 

 

Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-istiker stampata tal-viża li fiha d-dejta 

prevista fl-Artikolu 24 għandha titwaħħal 

mad-dokument tal-ivjaġġar . 

1. L-istiker stampata tal-viża li fiha d-dejta 

prevista fl-Artikolu 24 u l-Anness Va 

għandha titwaħħal mad-dokument tal-

ivvjaġġar skont id-dispożizzjonijiet 

stabbiliti fl-Anness Vb. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 
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Emenda  101 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tadotta d-dettalji għat-

twaħħil tal-istiker tal-viża permezz ta' atti 

ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 51(2). 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 

 

Emenda  102 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-

Istati Membri dwar it-tali notifiki. 

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika t-

tali notifiki. 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 45(1)(f), il-pubbliku huwa infurmat dwar "il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 

tagħhom jew kategoriji speċifiċi taċ-ċittadini tagħhom huma suġġetti għal konsultazzjoni jew 

informazzjoni minn qabel". L-informazzjoni dwar liema Stat Membru għamel it-talba li jiġi 

kkonsultat jew infurmat, madankollu, tingħata biss lill-Istati Membri. M'hemm l-ebda raġuni 

għala tali informazzjoni għandha ssir disponibbli biss lill-Istati Membri. 

 

Emenda  103 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 22(1), viża għandha tinċaħad: 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 22, 

viża għandha tinċaħad: 

(a) jekk l-applikant: (a) jekk l-applikant: 

(i) jippreżenta dokument tal-ivvjaġġar li 

hu falz, kontrafatt jew iffalsifikat; 

(i) ma jippreżentax dokument tal-ivvjaġġar 

validu; 

(ii) ma jipprovdix ġustifikazzjoni għall-

finijiet u l-kondizzjonijiet tas-soġġorn 

previst; 

(ii) ma jipprovdix ġustifikazzjoni għall-

finijiet u l-kondizzjonijiet tas-soġġorn 

previst; 

(iii) ma jipprovdix prova ta’ mezzi 

biżżejjed ta’ sussistenza, kemm għat-tul 

tas-soġġorn previst jew għar-ritorn tiegħu 

fil-pajjiż tal-oriġini jew residenza, jew 

għat-tranżitu lejn pajjiż terz li fih huwa 

żgur li jiġi ammess, jew mhuwiex 

f’pożizzjoni li jikseb dawn il-mezzi skont 

il-liġi; 

(iii) ma jipprovdix prova ta’ mezzi 

biżżejjed ta’ sussistenza, kemm għat-tul 

tas-soġġorn previst jew għar-ritorn tiegħu 

fil-pajjiż tal-oriġini jew residenza, jew 

għat-tranżitu lejn pajjiż terz li fih huwa 

żgur li jiġi ammess, jew mhuwiex 

f’pożizzjoni li jikseb dawn il-mezzi skont 

il-liġi; 

(iv) ikun diġà qagħad għal 90 jum matul il-

perjodu preżenti ta’ 180 jum fit-territorju 

tal-Istati Membri abbażi ta’ viża uniformi 

jew viża b’validità territorjali limitata; 

(iv) ikun diġà qagħad għal 90 jum matul il-

perjodu preżenti ta’ 180 jum fit-territorju 

tal-Istati Membri abbażi ta’ viża uniformi 

jew viża b’validità territorjali limitata; 

(v) hu persuna li nħarġitilha twissija fis-

SIS għall-fini ta’ ċaħda tad-dħul; 

(v) hu persuna li nħarġitilha twissija fis-

SIS għall-fini ta’ ċaħda tad-dħul; 

(vi) hu meqjus bħala theddida għall-ordni 

pubbliku, is-sigurtà interna jew is-saħħa 

pubblika kif definita fl-Artikolu 2 

punt 19 tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 jew għar-relazzjonijiet 

internazzjonali ta’ xi wieħed mill-Istati 

Membri, u partikolarment fejn tkun 

inħarġet twissija fil-bażijiet tad-dejta 

nazzjonali ta’ Stat Membru għall-fini ta’ 

ċaħda tad-dħul għal dawk l-istess 

raġunijiet; 

(vi) hu meqjus bħala theddida għall-ordni 

pubbliku, is-sigurtà interna jew is-saħħa 

pubblika kif definita fl-Artikolu 2 

punt 19 tar-Regolament (KE) 

Nru 562/2006 jew għar-relazzjonijiet 

internazzjonali ta’ xi wieħed mill-Istati 

Membri, u partikolarment fejn tkun 

inħarġet twissija fil-bażijiet tad-dejta 

nazzjonali ta’ Stat Membru għall-fini ta’ 

ċaħda tad-dħul għal dawk l-istess 

raġunijiet; 

jew jew 

(-b) jekk ikun hemm dubji raġonevoli dwar 

l-awtentiċità tad-dokumenti ta’ sostenn 

ippreżentati mill-applikant jew dwar il-

veraċità tal-kontenut tagħhom, dwar il-

kredibbiltà tad-dikjarazzjonijiet magħmulin 

mill-applikant jew l-intenzjoni tiegħu li 

jitlaq mit-territorju tal-Istati Membri qabel 

l-iskadenza tal-viża li għaliha qiegħda ssir 

(-b) jekk ikun hemm dubji raġonevoli dwar 

l-awtentiċità tad-dokumenti ta’ sostenn 

ippreżentati mill-applikant jew dwar il-

veraċità tal-kontenut tagħhom, dwar il-

kredibbiltà tad-dikjarazzjonijiet magħmulin 

mill-applikant jew l-intenzjoni tiegħu li 

jitlaq mit-territorju tal-Istati Membri qabel 

l-iskadenza tal-viża li għaliha qiegħda ssir 
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applikazzjoni. applikazzjoni. 

 

Emenda  104 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Deċiżjoni għaċ-ċaħda u r-raġunijiet li 

fuqhom hi bbażata għandhom jiġu 

nnotifikati lill-applikant permezz tal-

formola standard stabbilita fl-Anness V. 

2. Deċiżjoni għaċ-ċaħda u r-raġunijiet li 

fuqhom hi bbażata għandhom jiġu 

nnotifikati lill-applikant permezz tal-

formola standard stabbilita fl-Anness V 

b'lingwa li l-applikant jifhem jew li 

raġonevoliment suppost li jkun jifhem. 

 

Emenda  105 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Ċaħdiet ta’ applikazzjonijiet ta’ qraba 

stretti taċ-ċittadini tal-Unjoni msemmija 

fl-Artikolu 8(3) u tal-membri tal-familja 

taċ-ċittadini tal-Unjoni kif imsemmija fl-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE 

għandhom jiġu ġustifikati b’mod dettaljat 

u bil-miktub biż-żjieda tal-użu tal-formola 

standard stabbilita fl-Anness V. 

 Ċaħdiet ta' applikazzjonijiet ta' membri 

tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni kif 

msemmija fl-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 2004/38/KE huma soġġetti għad-

dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva. 

 Membru tal-familja jista' jiġi miċħud viża 

esklussivament għar-raġunijiet li ġejjin: 

 (a) l-awtoritajiet nazzjonali juru li l-

applikant għall-viża huwa theddida 

ġenwina, attwali u serja biżżejjed għall-

politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew 

is-saħħa pubblika; jew 

 (-b) l-awtoritajiet nazzjonali juru li kien 

hemm abbuż jew frodi.  
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Emenda  106 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-applikanti li tkun inċaħditilhom viża 

għandu jkollhom id-dritt għall-appell. L-

appelli għandhom jinfetħu kontra l-Istat 

Membru li jkun ħa d-deċiżjoni finali dwar 

l-applikazzjoni u skont il-liġi nazzjonali ta’ 

dak l-Istat Membru. L-Istati Membri 

għandhom jipprovdu lill-applikanti 

b’informazzjoni dettaljata dwar il-

proċedura li għandha tiġi segwita f’każ ta’ 

appell, kif speċifikat fl-Anness V. 

3. L-applikanti li tkun inċaħditilhom viża 

għandu jkollhom id-dritt għall-appell 

inkluż id-dritt għal rimedju ġudizzjarju. 

L-appelli għandhom jinfetħu kontra l-Istat 

Membru li jkun ħa d-deċiżjoni finali dwar 

l-applikazzjoni u skont il-liġi nazzjonali ta’ 

dak l-Istat Membru. F’każ li deċiżjoni 

tinqaleb fl-appell, l-applikant għandu 

jingħata l-possibilità li jitlob kumpens 

skont il-liġi nazzjonali u l-infromazzjoni 

fil-VIS għandha tiġi kkoreġuta minnufih.  
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-

applikanti informazzjoni dettaljata dwar il-

proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' 

appell, kif speċifikat fl-Anness V, b'lingwa 

li l-applikant jifhem jew li raġonevolment 

suppost li jkun jifhem. 

 

Emenda  107 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-perjodu ta’ validità u/jew it-tul tas-

soġġorn ta’ viża maħruġa għandhom jiġu 

estiżi fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat 

Membru tqis li d-detentur tal-viża jkun 

ipprovda prova ta’ force majeure jew 

raġunijiet umanitarji li ma ħallewhx jitlaq 

mit-territorju tal-Istati Membri qabel l-

iskadenza tal-perjodu ta’ validità jew tad-

durata tas-soġġorn awtorizzat mill-viża. 

Din l-estensjoni għandha tingħata 

mingħajr ħlas. 

1. Il-perjodu ta’ validità u/jew it-tul tas-

soġġorn ta’ viża maħruġa għandhom jiġu 

estiżi fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat 

Membru tqis li:  

 (a) d-detentur tal-viża jkun ipprovda 

prova ta’ force majeure li żżommu milli 

jitlaq mit-territorju tal-Istati Membri 
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qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ validità 

tal-viża jew tad-durata tas-soġġorn 

awtorizzat mill-viża; 

 (-b) id-detentur tal-viża jkun ipprovda 

prova ta’ raġunijiet umanitarji li 

jżommuh milli jitlaq mit-territorju tal-

Istati Membri qabel l-iskadenza tal-

perijodu ta’ validità tal-viża jew tad-

durata tas-soġġorn awtorizzat mill-viża; 

 c) obbligi internazzjonali assunti mill-

imsemmi Stat Membru jitolbu tali 

estensjoni. 

 Din l-estensjoni għandha tingħata 

mingħajr ħlas. 

 

Emenda  108 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Id-detentur tal-viża li l-viża tiegħu tkun 

ġiet annullata jew revokata għandu jkollu 

d-dritt tal-appell, sakemm il-viża ma tkunx 

ġiet revokata fuq it-talba tiegħu skont il-

paragrafu 3. L-appelli għandhom 

jitmexxew kontra l-Istat Membru li jkun ħa 

d-deċiżjoni dwar l-annullament jew ir-

revoka u skont il-liġi nazzjonali ta’ dak l-

Istat Membru. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu lill-applikanti b’informazzjoni 

dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita 

f’każ ta’ appell, kif speċifikat fl-Anness V. 

7. Id-detentur tal-viża li l-viża tiegħu tkun 

ġiet annullata jew revokata għandu jkollu 

d-dritt tal-appell inkluż id-dritt għal 

rimedju ġudizzjarju, sakemm il-viża ma 

tkunx ġiet revokata fuq it-talba tiegħu 

skont il-paragrafu 3. L-appelli għandhom 

jitmexxew kontra l-Istat Membru li jkun ħa 

d-deċiżjoni dwar l-annullament jew ir-

revoka u skont il-liġi nazzjonali ta’ dak l-

Istat Membru. F’każ li deċiżjoni tinqaleb 

fl-appell, l-applikant għandu jingħata l-

possibilità li jitlob kumpens skont il-liġi 

nazzjonali u l-infromazzjoni fil-VIS 

għandha tiġi kkoreġuta minnufih. L-Istati 

Membri għandhom jipprovdu lill-

applikanti informazzjoni dettaljata dwar il-

proċedura li għandha tiġi segwita f'każ ta' 

appell, kif speċifikat fl-Anness V, b'lingwa 

li l-applikant jifhem jew li raġonevolment 

suppost li jkun jifhem. 

 



 

PE557.179v04-00 60/124 RR\1093195MT.doc 

MT 

Emenda  109 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) għal raġunijiet umanitarji; 

 

Emenda  110 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Meta membru tal-familja ta' ċittadin 

tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) 

tad-Direttiva 2004/38/KE jasal fil-

fruntiera mingħajr ma jkollu l-viża 

neċessarja, l-Istat Membru kkonċernat 

għandu, qabel ma jibagħtu lura, jagħti 

lill-persuna kkonċernata kull opportunità 

raġonevoli li jikseb id-dokumenti 

neċessarji jew jara li jingħatawlu fi żmien 

raġonevoli sabiex jikkorrobora jew jagħti 

prova b'mezzi oħra li huwa kopert mid-

dritt ta' moviment liberu. Jekk huwa 

jirnexxilu jagħmel dan u jekk ma jkunx 

hemm prova li huwa ta' riskju għar-

rekwiżiti tal-politika pubblika, is-sigurtà 

pubblika jew is-saħħa pubblika, il-viża 

għandha tinħariġlu mingħajr dewmien 

fil-fruntiera, filwaqt li jitqiesu d-

dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/38/KE. 

Ġustifikazzjoni 

Il-membri tal-familja bħalissa jgawdu d-drittijiet eżattament kif stabbiliti fl-emenda li hi 

ikkupjata mill-manwal attwali bl-istruzzjonijiet operattivi. Għal raġunijiet ta' ċarezza, dawn 

id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu inklużi fil-Kodiċi. 

 

 

Emenda  111 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 32 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Fejn issir applikazzjoni għal viża fil-

fruntiera esterna skont dan l-Artikolu jew 

l-Artikolu 33, jista' jitneħħa r-rekwiżit li l-

applikant ikollu fil-pussess tiegħu 

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar meta 

t-tali assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar 

mhijiex disponibbli f'dak il-punt tal-qsim 

tal-fruntieri jew għal raġunijiet 

umanitarji. 

 

Emenda  112 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Applikazzjonijiet għal viżi fil-fruntieri 

esterni taħt skema temporanja 

Applikazzjonijiet għal viżi fil-fruntieri 

esterni taħt skema pilota temporanja 

 

Emenda  113 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Bil-ħsieb li jiġi promoss it-turiżmu għal 

perjodu qasir, Stat Membru jista’ jiddeċiedi 

li temporanjament joħroġ viżi fil-fruntiera 

esterna għall-persuni li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 32(1)(a) u (c). 

1. Bil-ħsieb li jiġi promoss it-turiżmu għal 

perjodu qasir, Stat Membru jista’ b’mod 

eċċezzjonali jiddeċiedi li temporanjament 

joħroġ viżi fil-fruntiera esterna għall-

persuni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 32(1)(a) u (c) sakemm 

ikun hemm fis-seħħ miżuri affidabbli biex 

tiġi żgurata l-osservanza tal-

kundizzjonijiet tal-ħruġ tal-viżi inkluża l-

valutazzjoni tal-intenzjoni tal-applikanti li 

jirritornaw. 
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Emenda  114 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri jinnotifikaw l-iskemi 

previsti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel il-bidu tal-

implimentazzjoni tagħhom. In-notifika 

tiddefinixxi l-kategoriji tal-benefiċjarji, l-

ambitu ġeografiku, il-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema u l-miżuri previsti 

biex jiżguraw il-verifika tal-kundizzjonijiet 

tal-ħruġ tal-viża. 

5. L-Istati Membri jinnotifikaw l-iskemi 

previsti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni mhux aktar tard 

minn erba' xhur qabel il-bidu tal-

implimentazzjoni tagħhom. In-notifika 

tinkludi l-kategoriji tal-benefiċjarji, l-

ambitu ġeografiku, il-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema u l-miżuri previsti 

biex jiżguraw il-verifika tal-kundizzjonijiet 

tal-ħruġ tal-viża. 

 

Emenda  115 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 5 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-

informazzjoni pprovduta fin-notifika u 

jekk il-kundizzjonijiet għall-iskema pilota 

temporanja humiex issodisfati. Hija tista' 

toħroġ opinjoni. 

 

Emenda  116 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 6 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Tliet snin wara li dan l-Artikolu jkun 

sar applikabbli, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta valutazzjoni dwar l-

applikazzjoni tiegħu. Fuq il-bażi ta' din il-

valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha 

tressaq, jekk ikun meħtieġ, proposti xierqa 
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bil-ħsieb li dan ir-Regolament jiġi 

emendat. 

 

Emenda  117 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1– parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Baħri li huwa mitlub li jkollu viża meta 

jaqsam il-fruntieri esterni tal-Istati Membri 

jista' jingħata viża għal fini ta' tranżitu 

mal-fruntiera fejn: 

1. Baħħar li huwa mitlub li jkollu viża 

meta jaqsam il-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri għandu jingħata viża għall-fini ta' 

tranżitu fil-fruntiera fejn: 

Ġustifikazzjoni 

Id-dispożizzjonijiet dwar il-ħruġ tal-viżi lill-baħħara fil-fruntiera għandhom jiġu armonizzati. 

Kien hemm ilmenti li l-Istati Membri jimmaniġġjaw dawn id-dispożizzjonijiet b'mod differenti 

ħafna. Ara wkoll il-petizzjoni 1530/2014. 

 

Emenda  118 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Qabel ma joħorġu viża fil-fruntiera lil 

baħri, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 

għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 

meħtieġa dwar il-baħri inkwistjoni tkun 

ġiet skambjata . 

2. Qabel ma joħorġu viża fil-fruntiera lil 

baħħar fi tranżitu, l-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti għandhom jikkonformaw mar-

regoli stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness Vc u 
jiżguraw li l-informazzjoni meħtieġa dwar 

il-baħħar inkwistjoni tkun ġiet skambjata 

permezz ta' formola għall-baħħara fi 

tranżitu mimlija b'mod adatt, kif stabbilit 

fil-Parti 2 tal-Anness Vc. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati aktar 

tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi minflok jagħti 

s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. 
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Emenda  119 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tadotta struzzjonijiet 

operattivi għall-ħruġ ta' viżi fil-fruntiera 

għall-baħħara permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni jiġu adottati skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 51(2). 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' annessi tal-Kodiċi attwali u jiġu adottati fi 

stadju aktar tard permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-annessi 

minflok jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta l-kontenut fi stadju aktar tard permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. 

 

Emenda  120 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istikers tal-viża 

għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta’ 

sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-

telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-

istokk ta’ stikers tal-viża tiegħu u 

jirreġistra kif intużat kull stiker tal-viża. 

2. Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istikers tal-viża 

għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta’ 

sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-

telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-

istokk ta’ stikers tal-viża tiegħu u 

jirreġistra kif intużat kull stiker tal-viża. 

Għandhom għaldaqstant jiġu żviluppati 

sistemi diġitali biex jiżguraw it-

trasparenza fil-ġestjoni tal-istikers tal-

viża. 

 

Emenda  121 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom 

iżommu arkivji tal-applikazzjonijiet. Kull 

fajl individwali għandu jkun fih il-formola 

tal-applikazzjoni, il-kopji tad-dokumenti 

ta’ sostenn rilevanti, reġistrazzjoni tal-

kontrolli li saru u n-numru ta’ referenza 

għall-viża maħruġa, sabiex il-persunal ikun 

jista’ jibni mill-ġdid, jekk hemm bżonn, l-

isfond għad-deċiżjoni meħuda dwar l-

applikazzjoni. 

3. Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom 

iżommu arkivji diġitali tal-

applikazzjonijiet. Kull fajl individwali 

għandu jkun fih il-formola tal-

applikazzjoni, il-kopji tad-dokumenti ta’ 

sostenn rilevanti, reġistrazzjoni tal-

kontrolli li saru u n-numru ta’ referenza 

għall-viża maħruġa, sabiex il-persunal ikun 

jista’ jibni mill-ġdid, jekk hemm bżonn, l-

isfond għad-deċiżjoni meħuda dwar l-

applikazzjoni. 

 

Emenda  122 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu 

minn persunal adatt f’għadd suffiċjenti 

biex iwettqu l-kompiti relatati mal-eżami 

tal-applikazzjonijiet, b’tali mod li jiżguraw 

kwalità raġonevoli u armonizzata tas-

servizz lill-pubbliku. 

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu 

minn persunal adatt f’għadd suffiċjenti 

biex iwettqu l-kompiti relatati mal-eżami 

tal-applikazzjonijiet, b’tali mod li jiżguraw 

kwalità raġonevoli u armonizzata tas-

servizz lill-pubbliku. Il-membri tal-

persunal għandhom jirċievu taħriġ dwar 

il-ġestjoni ta’ fajls elettroniċi u diġitali. 

 

Emenda  123 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 4 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

l-konsulati jkollhom fis-seħħ proċedura 

tal-ilmenti għall-applikanti għal viża. L-

informazzjoni dwar din il-proċedura 

għandha ssir disponibbli mill-konsulat 

fuq il-websajt tiegħu u, fejn applikabbli, 

mill-fornitur estern tas-servizzi. Għandu 
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jinżamm rekord tal-ilmenti. 

Ġustifikazzjoni 

Hija prattika amministrattiva tajba kif ukoll f'konformità mad-dritt għal amministrazzjoni 

tajba kif stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta li jkun hemm proċedura tal-ilmenti. S'issa l-ebda 

proċedura bħal din ma hi prevista fil-Kodiċi dwar il-Viża għalkemm huwa l-każ għall-punti 

ta' qsim tal-fruntieri skont l-Anness II tal-Kodiċi dwar il-Fruntieri ta' Schengen. 

 

Emenda  124 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-twettiq tad-dmirijet tiegħu, il-

persunal konsulari għandu jirrispetta 

b’mod sħiħ id-dinjità tal-bniedem. 

Kwalunkwe miżura meħuda għandha tkun 

proporzjonata mal-objettivi mixtieqa minn 

dik il-miżura. 

2. Fit-twettiq tad-dmirijet tiegħu, il-

persunal konsulari għandu jirrispetta b'mod 

sħiħ id-drittijiet imnaqqxa fil-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali. Kwalunkwe 

miżura meħuda għandha tkun 

proporzjonata mal-objettivi mixtieqa minn 

dik il-miżura. 

 

Emenda  125 

Proposta għal regolament 

Artikolu 37 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-persunal 

konsulari m’għandux jiddiskrimina kontra 

persuni fuq il-bażi tas-sess, l-oriġini 

razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-

twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-

orjentazzjoni sesswali. 

3. Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-persunal 

konsulari m'għandux jiddiskrimina kontra 

persuni fuq il-bażi tan-nazzjonalità, tas-

sess, l-istatus tal-familja, l-oriġini razzjali 

jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-

diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 

sesswali. 

 

Emenda  126 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-b) jikkooperaw ma’ Stat Membru wieħed 

jew aktar taħt arranġamenti ta' 

rappreżentazzjoni jew kull forma oħra ta' 

kooperazzjoni konsulari . 

(-b) jikkooperaw ma' Stat Membru wieħed 

jew aktar, fil-qafas tal-kooperazzjoni 

lokali ta' Schengen jew permezz ta' 

kuntatti adegwati oħra, fil-forma ta' 

rappreżentanza limitata, rappreżentanza, 

kolokazzjoni, Ċentru Komuni ta' 

Applikazzjoni għall-Viża, jew kull forma 

oħra ta' kooperazzjoni konsulari bħalma 

huma Ċentri tal-Viżi ta' Schengen. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar serje ta' forom li bihom l-Istati Membri jistgħu 

jikkooperaw bejniethom. It-tħassir ta' dawn il-possibilitajiet, madankollu, donnu jibgħat il-

messaġġ il-ħażin. Dawn il-possibilitajiet għandhom jibqgħu bħala għażliet fit-test biż-żjieda 

tal-proposta li jiġu stabbiliti Ċentri tal-Viżi ta' Schengen (ara l-Artikolu 39b ġdid). 

 

Emenda  127 

Proposta għal regolament 

Artikolu 38 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Stat Membru jista’ jikkoopera wkoll ma’ 

fornitur estern tas-servizzi skont l-

Artikolu 41. 

3. F'ċirkostanzi partikolari jew għal 

raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni lokali, 

bħal meta: 

 (a) l-għadd kbir ta' applikanti ma 

jippermettix li l-ġbir tal-applikazzjonijiet u 

tad-dejta jiġi organizzat f'waqtu u 

f'kundizzjonijiet deċenti; 

 (-b) ma jkunx possibbli li tiġi żgurata 

kopertura territorjali tajba tal-pajjiż terz 

ikkonċernat bi kwalunkwe mod ieħor; jew 

 (-c) is-sitwazzjoni ta' sigurtà fil-pajjiż terz 

ikkonċernat hija partikolarment 

problematika;  

 u fejn il-kooperazzjoni ma' Stati Membri 

oħra tirriżulta li mhix adatta għall-Istat 

Membru kkonċernat, Stat Membru jista', 

jekk soluzzjonijiet oħra mhumiex 

possibbli, jikkoopera wkoll ma' fornitur 
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estern tas-servizzi skont l-Artikolu 41. 

Ġustifikazzjoni 

F'dan ir-rieżami tal-Kodiċi dwar il-Viżi l-Kummissjoni tipproponi li tipprevedi l-possibilità 

ta' kooperazzjoni ma' fornitur estern tas-servizzi mingħajr ebda kundizzjoni jew restrizzjoni. 

Dan imur kontra l-Kodiċi dwar il-Viżi fis-seħħ attwalment li l-filosofija tiegħu hija li l-

esternalizzazzjoni hija permessa iżda biss "bħala l-aħħar miżura" wara li jiġi żgurat li ma 

jistgħux jintgħażlu għażliet oħra. Ir-rapporteur jemmen li l-esternalizzazzjoni għandha titqies 

b'mod attent u għalhekk jipproponi din l-emenda. It-test huwa mibdul meta mqabbel ma' dak 

li huwa fis-seħħ sabiex jirrifletti aħjar ir-realtà tal-konsulati. 

 

Emenda  128 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Meta jkollu l-intenzjoni li jiċħad viża, 

il-konsulat jew l-ambaxxata tal-Istat 

Membru rappreżentant għandu jgħaddi l-

applikazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti tal-

Istat Membru rappreżentat sabiex huma 

jkunu jistgħu jieħdu d-deċiżjoni finali 

dwar l-applikazzjoni fil-limiti ta’ żmien 

stabbiliti fl-Artikolu 20(1), (2) jew (3). 

 

 

Emenda  129 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Għandu jiġi stabbilit arranġament 

bilaterali bejn l-Istat Membru 

rappreżentant u l-Istat Membru 

rappreżentat . Dan l-arranġament : 

3. Għandu jiġi stabbilit arranġament 

bilaterali, li t-test tiegħu għandu jkun 

disponibbli pubblikament, bejn l-Istat 

Membru rappreżentant u l-Istat Membru 

rappreżentat . Dak l-arranġament: 
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Emenda  130 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 39a 

 Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 

 1. Fejn tintgħażel il-kolokazzjoni, il-

persunal tal-konsulati ta' Stat Membru 

wieħed jew aktar għandhom iwettqu l-

proċeduri relatati mal-applikazzjonijiet, 

inkluż il-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi, 

indirizzati lilhom fil-konsulat ta' Stat 

Membru ieħor u jikkondividu t-tagħmir 

ta' dak l-Istat Membru. L-Istati Membri 

kkonċernati għandhom jaqblu fuq id-

durata u l-kundizzjonijiet għat-

terminazzjoni tal-kolokazzjoni kif ukoll 

fuq il-proporzjon tat-tariffa għall-viża li 

għandu jirċievi l-Istat Membru li l-

konsulat tiegħu jkun qed jintuża. 

 2. Fejn ikunu stabbiliti Ċentri Komuni 

għall-Applikazzjonijiet, il-persunal tal-

konsulati ta' żewġ Stati Membri jew aktar 

għandu jinġabar f'bini wieħed bil-għan li 

l-applikanti jressqu l-applikazzjonijiet, 

inklużi l-identifikaturi bijometriċi. L-

applikanti għandhom jiġu ggwidati lejn l-

Istat Membru kompetenti għall-eżaminar 

u t-teħid ta' deċiżjoni dwar l-

applikazzjoni. L-Istati Membri għandhom 

jaqblu fuq id-durata u l-kundizzjonijiet 

għat-terminazzjoni ta' tali kooperazzjoni 

kif ukoll fuq il-qsim tal-ispejjeż bejn l-

Istati Membri parteċipanti. Stat Membru 

wieħed għandu jkun responsabbli mill-

kuntratti fir-rigward tal-loġistika u r-

relazzjonijiet diplomatiċi mal-pajjiż 

ospitanti. 

 3. Fil-każ li tintemm il-kooperazzjoni ma’ 

Stati Membri oħra, l-Istati Membri 

jassiguraw il-kontinwità ta’ servizz sħiħ. 
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Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li tħassar dawn id-dispożizzjonijiet mill-Kodiċi dwar il-Viżi li diġà 

teżisti. It-tħassir tagħhom, madankollu, donnu jibgħat il-messaġġ il-ħażin. Dawn il-

possibilitajiet għandhom jibqgħu fit-test biż-żjieda tal-proposta li jiġu stabbiliti Ċentri tal-Viżi 

ta' Schengen (ara hawn taħt). 

 

Emenda  131 

Proposta għal regolament 

Artikolu 39b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 39b 

 Ċentri tal-Viżi ta' Schengen 

 1. L-Istati Membru għandhom jimmiraw 

li jistabbilixxu Ċentri tal-Viżi ta' 

Schengen sabiex jaqsmu r-riżorsi, iżidu l-

kopertura konsulari, itejbu s-servizzi 

offruti lill-applikanti għal viża, iżidu l-

viżibilità tal-Unjoni u jtejbu l-

applikazzjoni uniformi ta' dan ir-

Regolament. 

 2. L-istabbiliment ta' Ċentri tal-Viżi ta' 

Schengen jimplika, mill-inqas, il-ġbir 

flimkien ta' persunal konsulari jew l-użu 

konġunt ta' post. Dettalji oħra relatati 

mal-operazzjoni taċ-Ċentri tal-Viżi ta' 

Schengen jistgħu jiġu adattati għaċ-

ċirkostanzi lokali. 

 3. It-terminu "Ċentru tal-Viżi ta' 

Schengen" għandu jinżamm għall-

postijiet konsulari u m'għandux jintuża 

mill-fornituri esterni tas-servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa biss fil-premessa 33 li l-Kummissjoni ssemmi l-kunċett ta' Ċentru tal-Viżi ta' Schengen . 

Tali dispożizzjoni għandha, madankollu, tiġi inkluża wkoll f'Artikolu. Fil-futur għandhom jiġu 

stabbiliti  "Ċentri tal-Viżi ta' Schengen"  għaliex minn naħa huma aktar kosteffiċjenti u min-

naħa l-oħra huma wkoll l-espressjoni viżibbli tal-politika komuni tal-UE dwar il-viżi u taż-

żona Schengen bħala żona waħda li fiha l-persuni jistgħu jivvjaġġaw liberament. 
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Emenda  132 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri għandhom, fil-qafas 

tal-kooperazzjoni lokali ta' Schengen, 

jiskambjaw informazzjoni dwar il-

kooperazzjoni tagħhom mal-fornituri 

esterni tas-servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tipproponi li tħassar id-dispożizzjoni attwali tal-Artikolu 43(3) skont liema l-

Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-għażla ta' fornituri esterni tas-

servizzi u t-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt tagħhom magħhom bil-ġustifikazzjoni li 

"tali armonizzazzjoni mhijiex possibbli fir-realtà għaliex l-Istati Membri ġeneralment ifasslu 

kuntratti globali mal-fornituri esterni tas-servizzi". Għalkemm dan jista' jkun minnu, xorta 

jibqa' ta' valur li l-konsulati f'ġuriżdizzjoni partikolari jiskambjaw informazzjoni dwar il-

kooperazzjoni tagħhom mal-fornituri esterni tas-servizzi. 

 

Emenda  133 

Proposta għal regolament 

Artikolu 41 – paragrafu 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 

lill-Kummissjoni b’kopja tal-istrument 

legali msemmi fil-paragrafu 2. Sal-

1 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri 

jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar il-

kooperazzjoni tagħhom u l-monitoraġġ 

(kif imsemmi fl-Anness VI il-punt C) ta’ 

fornituri esterni tas-servizzi madwar id-

dinja. 

12. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 

lill-Kummissjoni kopja tal-istrument legali 

msemmi fil-paragrafu 2. Sal-1 ta' Jannar ta' 

kull sena, l-Istati Membri jirrappurtaw lill-

Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni 

tagħhom mal-fornituri esterni tas-servizzi 

madwar id-dinja u dwar il-monitoraġġ 

tagħhom ta' dawk il-fornituri. Dan ir-

rapport għandu jinkludi informazzjoni 

dettaljata dwar kif l-Istati Membri 

jimmonitorjaw l-attivitajiet tal-fornituri 

esterni tas-servizzi u kif il-fornituri esterni 

tas-servizzi jiżguraw is-sodisfazzjon tar-

rekwiżiti stabbiliti fl-istrument legali 

konkluż mal-Istat Membru msemmi fil-

paragrafu 2. Dan għandu jinkludi wkoll 
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informazzjoni dwar ir-rapporti msemmija 

fil-punt C(e) tal-Anness VI kif ukoll 

kwalunkwe ksur ieħor tal-istrument legali 

permezz tal-fornitur estern tas-servizzi. 

Ġustifikazzjoni 

Bħalissa huwa diffiċli ħafna, jekk mhux impossibbli, li wieħed ikun jaf kif il-kooperazzjoni 

bejn l-Istati Membri u l-fornituri esterni tas-servizzi taħdem verament u wkoll il-Kummissjoni 

għarfet li "m'għandhiex il-mezzi biex tivverifika n-natura u l-frekwenza tal-monitoraġġ min-

naħa tal-Istati Membri tal-fornituri esterni tas-servizzi sabiex tiżgura kwalunkwe problema li 

setgħet seħħet." (SWD(2014)101, p. 34) Ir-rapportar tal-Istati Membri lill-Kummissjoni, li 

għandha r-responsabilità li tiżgura l-applikazzjoni korretta ta' dan ir-Regolament, għandu 

għalhekk ikun aktar dettaljat u komprensiv. 

 

 

Emenda  134 

Proposta għal regolament 

Artikolu 43 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-intermedjarji kummerċjali akkreditati 

għandhom ikunu monitorjati regolarment 

permezz ta’ kontrolli fuq il-post li jinvolvu 

intervisti personali jew bit-telefon mal-

applikanti, il-verifika tal-vjaġġi u tal-

akkomodazzjoni, u kulfejn huwa possibbli, 

il-verifika tad-dokumenti li jirrelataw mar-

ritorn tal-grupp. 

3. L-intermedjarji kummerċjali akkreditati 

għandhom ikunu monitorjati regolarment 

permezz ta’ kontrolli fuq il-post li jinvolvu 

intervisti personali jew bit-telefon mal-

applikanti, il-verifika tal-vjaġġi u tal-

akkomodazzjoni, il-verifika li l-

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar 

provduta hija adegwata u tkopri lill-

vjaġġaturi individwali, u kulfejn jitqies li 

hu neċessarju, il-verifika tad-dokumenti li 

jirrelataw mar-ritorn tal-grupp. 

 

Emenda  135 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet ċentrali u l-konsulati tal-

Istati Membri għandhom jipprovdu lill-

pubbliku bl-informazzjoni rilevanti kollha 

1. L-awtoritajiet ċentrali u l-konsulati tal-

Istati Membri għandhom jipprovdu lill-

pubbliku l-informazzjoni rilevanti kollha 
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f’relazzjoni mal-applikazzjoni għal viża, 

b’mod partikolari: 

f'relazzjoni mal-applikazzjoni għal viża u l-

użu ta' dik il-viża, b'mod partikolari: 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żjieda ta' "u l-użu ta' dik il-viża" hija neċessarja sabiex titqies l-emenda proposta taħt il-

paragrafu 1 – punt ha (ġdid) li tinsab hawn taħt. 

 

Emenda  136 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kriterji, il-kondizzjonijiet u l-

proċeduri biex issir applikazzjoni għal 

viża; 

(a) il-kriterji, il-kundizzjonijiet u l-

proċeduri biex issir applikazzjoni għal viża 

inklużi d-dokumenti ta' sostenn neċessarji 

u l-istandards għar-ritratt imsemmija fl-

Artikolu 9(3)(c); 

Ġustifikazzjoni 

More detailed information should be given to applicants so that they can prepare the 

application properly in advance. 

 

Emenda  137 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) l-ammont tat-tariffa tal-viża, rinunzji 

u tnaqqis applikabbli; 

 

Emenda  138 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) il-pajjiżi li ċ-ċittadini tagħhom 
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jeħtieġu viża għal tranżitu fl-ajruport 

skont l-Artikolu 3(1) u (3); 

 

Emenda  139 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ac) l-użu ta' viża, skadenza, 

terminazzjoni u revoka ta' viża; 

 

Emenda  140 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(-d) l-intermedjarji kummerċjali 

akkreditati; 

(-d) dettalji tal-kooperazzjoni mal-

fornituri esterni tas-servizzi u l-

intermedjarji kummerċjali akkreditati; 

 

Emenda  141 

Proposta għal regolament 

Article 45 – paragraph 1 – point h a (new) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) li ċittadini ta' pajjiżi terzi b'mod 

ġenerali jistgħu jibqgħu fit-territorju tal-

Istati Membri għal tul ta' mhux aktar 

minn 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 

180 jum. 

Ġustifikazzjoni 

Jidher li ħafna ċittadini ta' pajjiżi terzi ma jafux b'din id-dispożizzjoni. Għalhekk huwa xieraq, 

anke sabiex jiġu evitati problemi fil-fruntiera u soġġorni mhux intenzjonati, li jiġu infurmati 

b'mod aktar proattiv dwar din id-dispożizzjoni. 

 

Emenda  142 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni tistabbilixxi websajt tal-

Internet għal viża Schengen li jkun fiha l-

informazzjoni kollha rilevanti rigward l-

applikazzjoni għal viża. 

4. Il-Kummissjoni tistabbilixxi websajt tal-

Internet tal-viża ta' Schengen li jkun fiha l-

informazzjoni kollha rilevanti rigward l-

applikazzjoni għal viża. Dik il-websajt 

għandha tkun disponibbli bil-lingwi 

uffiċjali kollha tal-Unjoni u bil-lingwa 

prinċipali tal-ħames pajjiżi terzi bl-ogħla 

numru ta’ applikazzjonijiet għall-viża ta' 

Schengen. Għandha tkun aċċessibbli fil-

formati kollha meħtieġa biex tiġi żgurata 

l-aċċessibilità għall-persuni b’diżabilità. 

Barra minn hekk, dik il-websajt għandha 

tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt u l-links tal-

Internet tal-konsulati tal-Istati Membri 

kompetenti għall-eżaminar ta' 

applikazzjoni għal viża. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tinħoloq websajt li topera bħala punt uniku ta’ servizz għall-informazzjoni 

kollha dwar l-applikazzjoni għall-viża. Minħabba l-kumplessità tal-Kodiċi dwar il-Viżi, l-

applikanti għal viża għandhom jingħataw informazzjoni sempliċi biex ikunu jafu meta, fejn u 

kif għandha ssir applikazzjoni għal viża. 

 

 

Emenda  143 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) informazzjoni dwar il-kumpaniji tal-

assigurazzjoni li jipprovdu assigurazzjoni 

medika tal-ivvjaġġar adegwata, inkluża l-

verifika tat-tip ta’ kopertura u l-ammont 

possibbli tal-eċċess. 
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Emenda  144 

Proposta għal regolament 

Artikolu 46 – paragrafu 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Jitfassal rapport annwali f'kull 

ġuriżdizzjoni sal-31 ta' Diċembru ta' kull 

sena. Abbażi ta’ dawn ir-rapporti, il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport 

annwali dwar is-sitwazzjoni tal-

kooperazzjoni lokali ta' Schengen li 

għandu jkun ippreżentat lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

7. Jitfassal rapport annwali f'kull 

ġuriżdizzjoni sal-31 ta' Diċembru ta' kull 

sena u jiġi ppubblikat mill-Kummissjoni 

fuq il-websajt tagħha.  

Ġustifikazzjoni 

S'issa l-Parlament u l-Kunsill jirċievu r-rapporti annwali individwali kollha tal-

ġuriżdizzjonijiet kollha dwar il-kooperazzjoni lokali ta' Schengen. Dawn ir-rapporti 

individwali għandhom ikomplu jkunu disponibbli għal skopijiet ta' referenza. Fir-rigward tar-

rapport annwali, qed jiġi ssuġġerit, minflok, li l-Kummissjoni tipproduċi kull sena rapport 

wieħed li fih jiġu koperti l-aspetti differenti kollha li għalihom dan ir-Regolament jipprevedi 

rapport. Minflok rapporti speċifiċi varji, jidher li hu aħjar li jkun hemm rapport annwali 

wieħed fejn jiġu koperti l-kwistjonijiet differenti kollha. Ara l-emenda għall-Art. 54.4a (ġdid). 

 

Emenda  145 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 47a 

 Emendi għall-Annessi 

 Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 48 

fir-rigward ta' emendi għall-Annessi ta' 

dan ir-Regolament. 

 Fejn fil-każ ta' riskji li jkunu qed 

jitfaċċaw, raġunijiet imperattivi ta’ 

urġenza jitolbu dan, tapplika l-proċedura 

prevista fl-Artikolu 49 għall-atti delegati 

adottati skont dan l-Artikolu. 
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Ġustifikazzjoni 

Ir-rapporteur jixtieq iżomm l-Anness bħala parti mill-Kodiċi dwar il-Viżi minflok ma ssir 

dispożizzjoni għas-setgħa li jiġi adottat il-kontenut tal-annessi attwali fi stadju aktar tard 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Bil-għan li tiġi żgurata l-flessibilità neċessarja sabiex 

ikunu jistgħu jiġi adattati l-annessi fejn neċessarju, ir-rapporteur issuġġerixxa li l-bidliet 

għall-annessi ta' dan ir-Regolament jistgħu jsiru permezz ta' atti ddelegati bħal fil-każ tal-

Kodiċi dwar il-Fruntieri ta' Schengen. 

 

Emenda  146 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati 

msemmija fl-Artikolu 3(2) u (9) tingħata 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat. 

2. Is-setgħat ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 

msemmija fl-Artikolu 3(2) u (9), l-Artikolu 

22(5a), l-Artikolu 47a u l-Artikolu 50 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu 

ta' żmien indeterminat. 

 

Emenda  147 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-

Artikolu 3(2) u (9) tista’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Id-Deċiżjoni ta’ revoka 

ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik 

id-Deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ fil-jum 

wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 

f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data oħra li tkun speċifikata fiha. 

Hija ma taffettwa l-validità tal-ebda att 

iddelegat diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 3(2) u (9), l-Artikolu 22(5a), l-

Artikolu 47a u l-Artikolu 50 tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Id-Deċiżjoni 

ta’ revoka ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Hija tidħol 

fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 

oħra li tkun speċifikata fiha. Hija ma 

taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat 

diġà fis-seħħ. 
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Emenda  148 

Proposta għal regolament 

Artikolu 48 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Att ta’ delega adottat skont l-

Artikolu 3(2) u (9) jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun tqajmet l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament jew mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 

ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex 

se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż 

b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-

Artikolu 3(2) u (9), l-Artikolu 22(5a), l-

Artikolu 47a u l-Artikolu 50 jidħol fis-

seħħ biss jekk ma tkun tqajmet l-ebda 

oġġezzjoni mill-Parlament jew mill-Kunsill 

fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' 

dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

it-tnejn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

Emenda  149 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Atti ddelegati adottati skont dan l-

Artikolu jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien 

u japplikaw sakemm ma tkun espressa l-

ebda oġġezzjoni f'konformità mal-

paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

tiddikjara r-raġunijiet li għalihom tkun 

saret il-proċedura ta’ urġenza. 

1. Atti ddelegati adottati skont dan l-

Artikolu jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien 

u japplikaw sakemm ma tkun espressa l-

ebda oġġezzjoni f'konformità mal-

paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill tiġi 

trażmessa mingħajr dewmien u tiddikjara 

b'mod preċiż ir-raġunijiet li għalihom tkun 

intużat il-proċedura ta’ urġenza. 

 

Emenda  150 

Proposta għal regolament 

Artikolu 50 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tadotta l-istruzzjonijiet 

operattivi dwar l-applikazzjoni prattika tad-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu 

adottati skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 51(2). 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 48 dwar l-adozzjoni tal-

istruzzjonijiet operattivi dwar l-

applikazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet 

ta' dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni 

L-istruzzjonijiet attwali (C(2010) 1620) – minkejja ċ-ċaħda li ma jinħolqux obbligi legali biż-

żjieda tal-Kodiċi – huma mfassla bil-lingwa ta' att legali vinkolanti (u fil-prattika jintużaw 

ukoll f'dan is-sens), iżidu aktar obbligi kif jinsabu fil-Kodiċi u jipprovdu derogi għaliha. 

Eżempji jinkludu d-dispożizzjonijiet dwar dokumenti "oriġinali" (6.1.1), dwar ir-rekwiżit ta' 

ċertifikat mediku (5.3.2), dwar ir-riċevuta għat-tariffa (4.4.5.1) jew l-obbligu li jiġu provduti 

ċerti dokumenti dwar ospitant (6.2.1 A (3)). Għalhekk l-istruzzjonijiet għandhom jiġu adottati 

b'att delegat. 

 

 

Emenda  151 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Tliet snin wara d-data stabbilita fl-

Artikolu 55(2), il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta evalwazzjoni dwar l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament . Din l-

evalwazzjoni ġenerali għandha tinkludi 

eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla 

mal-objettivi u dwar l-implimentazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 

bla ħsara għar-rapporti msemmija fil-

paragrafu 3. 

1. Sentejn wara d-data stabbilita fl-

Artikolu 55(2), il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta valutazzjoni dwar l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament . Din 

il-valutazzjoni ġenerali għandha tinkludi 

eżami tar-riżultati miksuba meta mqabbla 

mal-objettivi u tal-implimentazzjoni tad-

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, bla 

ħsara għar-rapporti msemmija fil-paragrafu 

3. Din il-valazzjoni għandha tinkludi 

valutazzjoni tal-ħtieġa ta’ assigurazzjoni 

medika tal-ivvjaġġar obbligatorja għad-

detenturi ta’ viżi għal soġġorn qasir. Għal 

dan l-għan, l-Istati Membri għandhom 

jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-

ispejjeż marbuta mas-saħħa li jistgħu jiġu 

rkuprati mingħand l-assigurazzjoni ta’ 

detenturi tal-viża kif ukoll spejjeż relatati 
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mas-saħħa sostnuti iżda mhux imħallsa 

minn detenturi ta’ viżi għal soġġorni 

qosra. 

 

Emenda  152 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 4 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan 

ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill fuq bażi annwali. Dan ir-

rapport għandu jinkludi, b'mod 

partikolari, informazzjoni dwar l-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

dwar il-viżi għal tranżitu fl-ajruport u l-

iskemi temporanji għall-ħruġ ta' viżi fil-

fruntiera esterna, kif ukoll l-istat attwali 

tal-kooperazzjoni mal-fornituri esterni 

tas-servizzi u tal-kooperazzjoni lokali ta' 

Schengen. 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi ssuġġerit li l-Kummissjoni tipproduċi kull sena rapport wieħed li fih jiġu koperti l-

aspetti differenti kollha li għalihom dan ir-Regolament jipprevedi rapport jew informazzjoni 

tal-Parlament u tal-Kunsill. 

 

Emenda  153 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Artikolu 51 japplika [tliet xhur mill-

jum tad-dħul fis-seħħ] . 

3. L-Artikoli 48, 49, 50 u 51 jibdew 

japplikaw minn [tliet xhur mill-jum tad-

dħul fis-seħħ]. 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikoli 48-50 ukoll għandhom isiru applikabbli qabel sabiex jiġi żgurat li l-istruzzjonijiet 
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prattiċi l-ġodda jkunu lesti meta l-Kodiċi dwar il-Viżi l-ġdida kollha kemm hi ssir applikabbli. 

 

Emenda  154 

Proposta għal regolament 

Artikolu 55 – paragrafu 3 a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Artikolu 22(5a) jibda japplika minn 

[sentejn mill-jum tad-dħul fis-seħħ]. 

 

 

Emenda  155 

Proposta għal regolament 

Anness I – tabella 1 – ringiela 30 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Jiena konxju li l-ħlas għall-viża ma 

jingħatax lura jekk il-viza tiġi miċħuda. 

Jiena konxju li l-ħlas għall-viża ma 

jingħatax lura jekk il-viza tiġi miċħuda. 

 Applikabbli fil-każ ta’ viżi għal dħul 

multiplu: Jien konxju tal-ħtieġa li jkolli 

assigurazzjoni medika tal-ivvjaġġar 

adegwata għall-ewwel soġġorn tiegħi u 

għal kwalunkwe żjara sussegwenti fit-

territorju tal-Istati Membri. 

 

Emenda  156 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu A – punt 3 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dokumenti relatati mal-

akkomodazzjoni; 

(a) dokumenti relatati mal-akkomodazzjoni 

jew prova ta' mezzi suffiċjenti biex jiġu 

koperti l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Il-prenotazzjonijiet ikkonfermati llum il-ġurnata m'għandhom l-ebda valur reali għaliex dawn 
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jistgħu jsiru permezz ta' sistema ta' prenotazzjoni onlajn li tippermetti li jitħassru mingħajr 

tariffa. It-test jallinja wkoll dan l-anness mal-Art.13(1)(b) dwar id-dokumenti ta' sostenn. 

 

Emenda  157 

Proposta għal regolament 

Anness V – punt 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. ma ngħatatx ġustifikazzjoni għall-finijiet 

u l-kundizzjonijiet għas-soġġorn previst 

2. ma ngħatatx ġustifikazzjoni għall-finijiet 

u l-kundizzjonijiet għas-soġġorn previst 

 Id-dokument li ġej ma setax jiġi 

pprovdut/id-dokumenti li ġejjin ma 

setgħux jiġu pprovduti: 

Ġustifikazzjoni 

Dan huwa allinjament mad-dispożizzjoni tal-Parti B tal-Anness V tar-Regolament 565/2006 

(Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen). 

 

Emenda  158 

Proposta għal regolament 

Anness V – punt 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Stat Membru jew aktar jikkunsidrawk 

bħala theddida għall-politika pubblika, is-

sigurtà interna, is-saħħa pubblika kif 

definit fl-Artikolu 2(19), tar-

Regolament (KE) Nru 562/2006 (Kodiċi 

dwar il-Fruntieri ta' Schengen) jew ir-

relazzjonijiet internazzjonali ta' Stat 

Membru wieħed jew aktar) 

6. Stat Membru jew aktar jikkunsidrawk 

bħala theddida għall-politika pubblika, is-

sigurtà interna, is-saħħa pubblika kif 

definit fl-Artikolu 2(19), tar-

Regolament (KE) Nru 562/2006 (Kodiċi 

dwar il-Fruntieri ta' Schengen) jew ir-

relazzjonijiet internazzjonali ta' Stat 

Membru wieħed jew aktar) 

 L-Istati Membru huma: ..................... 

(indikazzjoni tal-Istat Membru) 

Ġustifikazzjoni 

L-applikant għal viża għandu jiġi infurmat dwar liema Stat Membru jqisu theddida. 
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Emenda  159 

Proposta għal regolament 

Anness V – kummenti oħra 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kummenti oħra: Aktar dettalji dwar ir-raġunijiet għad-

deċiżjoni (punti 1-11 hawn fuq) u 
kummenti oħra: 

Tista' tappella kontra d-deċiżjoni li tiġi 

miċħuda/annullata/revokata viża. 

Inti tista' tappella kontra din id-deċiżjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-"kummenti oħra": għandu jiġi ċċarat li l-konsulati jistgħu jużaw dan il-qasam 

ukoll sabiex jiġu provduti aktar spjegazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjoni. 

Il-bidla ulterjuri għandha l-għan li l-formola tkun aktar faċli biex tinqara. Dan huwa 

partikolarment importanti għaliex din hija l-formola li tingħata lill-persuna li ma tirċevix viża 

u għalhekk għandha tinftiehem faċilment. 

 

Emenda  160 

Proposta għal regolament 

Anness V – kummenti oħra – punt 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Firma tal-persuna kkonċernata7 Firma tal-persuna kkonċernata 

________________  

7Jekk meħtieġa mid-dritt nazzjonali.  

Ġustifikazzjoni 

Deċiżjoni li tiġi rifjutata, annullata jew revokata viża għandha, minħabba l-importanza 

tagħha, tiġi dejjem iffirmata. Dan m'għandux ikun limitat għall-każijiet fejn dan ikun meħtieġ 

mid-dritt nazzjonali. 
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Emenda  161 

Proposta għal regolament 

Anness Va (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

 

Emenda 

ANNESS Va 

MILI TAL-ISTIKER TAL-VIŻA 

1. Taqsima tal-annotamenti mandatarji 

1.1. L-intestatura "VALIDU GĦAL": 

Din l-intestatura tindika t-territorju li fih id-detentur tal-viża huwa intitolat li jivvjaġġa. 

Din l-intestatura tista' timtela biss b'waħda mill-modi li ġejjin: 

(a) L-Istati ta' Schengen; 

(-b) L-Istat ta' Schengen jew l-Istati ta' Schengen li għat-territorju tagħhom hija limitata l-

validità tal-viża (f'dan il-każ jintużaw it-taqsiriet li ġejjin): 

BE  IL-BELĠJU 

CZ  IR-REPUBBLIKA 

ĊEKA 

DK  ID-DANIMARKA 

DE  IL-ĠERMANJA 

EE  L-ESTONJA 

GR  IL-GREĊJA 

ES  SPANJA 

FR  FRANZA 

IT  L-ITALJA 

LV  IL-LATVJA 

LT  IL-LITWANJA 

LU  IL-LUSSEMBURGU 

HU  L-UNGERIJA 

MT  MALTA 

NL  IN-NETHERLANDS 

AT  L-AWSTRIJA 
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PL  IL-POLONJA 

PT  IL-PORTUGALL 

SI  IS-SLOVENJA 

SK  IS-SLOVAKKJA 

FI  IL-FINLANDJA 

SE  L-IŻVEZJA 

IS  L-IŻLANDA 

NO  IN-NORVEĠJA 

CH  L-IŻVIZZERA 

Meta l-istiker tintuża biex tinħareġ viża uniformi din l-intestatura timtela bil-kliem "Stati 

ta' Schengen", fil-lingwa tal-Istat Membru emittenti. 

1.3. Meta l-istiker tintuża biex tinħareġ viża b'validità territorjali limitata skont l-

Artikolu 25(1) ta' dan ir-Regolament din l-intestatura timtela bl-isem(ismijiet) tal-Istat 

Membru jew Stati Membri li s-soġġorn tad-detentur tal-viża huwa limitat għalihom , bil-

lingwa tal-Istat Membru emittenti. 

1.4. Meta l-istiker tintuża biex tinħareġ viża b'validità territorjali limitata skont l-

Artikolu 25(3) ta' dan ir-Regolament, jistgħu jintużaw l-għażliet li ġejjin għall-kodiċijiet li 

għandhom jiddaħħlu: 

(a) id-dħul tal-kodiċijiet għall-Istati Membri kkonċernati; 

(-b) id-dħul tal-kliem "Stati ta' Schengen", segwit f'parentesi bis-sinjal tat-tnaqqis u mill-

kodiċijiet tal-Istati Membri li għat-territorju tagħhom il-viża mhijiex valida ; 

(-c) f'każ li l-parti "valida għal" mhijiex suffiċjenti għad-dħul tal-kodiċijiet kollha għall-

Istati Membri li (ma jirrikonoxxux) jirrikonoxxu d-dokument tal-ivvjaġġar ikkonċernat, id-

daqs tat-tipa tal-ittri użati jitnaqqas. 

2. L-intestatura "MINN ... SA": 

Din l-intestatura tindika l-perjodu tas-soġġorn tad-detentur tal-viża, kif awtorizzat mill-viża. 

Id-data li minnha d-detentur tal-viża jista' jidħol fit-territorju li għalih hija valida l-viża 

tinkiteb bħal aktar ’l isfel, wara l-kelma "MINN": 

– il-jum jinkiteb billi jintużaw żewġ ċifri, li l-ewwel waħda minnhom tkun żero jekk il-jum 

ikkonċernat huwa numru b'ċifra waħda, 

– sing orizzontali, 

– ix-xahar jinkiteb billi jintużaw żewġ ċifri, li l-ewwel waħda minnhom tkun żero jekk ix-

xahar ikkonċernat huwa numru b'ċifra waħda, 

– sing orizzontali, 

– is-sena tinkiteb billi jintużaw żewġ ċifri, li jikkorrispondu għall-aħħar żewġ ċifri tas-sena. 

Pereżempju: 05-12-07 = il-5 ta' Diċembru 2007. 

Id-data tal-aħħar jum tal-perjodu tas-soġġorn awtorizzata tad-detentur tal-viża tiddaħħal 

wara l-kelma "SA" u tinkiteb bl-istess mod bħall-ewwel data. Id-detentur tal-viża jrid ikun 
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telaq mit-territorju li għalih hija valida l-viża sa nofs il-lejl f'din id-data. 

3. L-intestatura "NUMRU TA' DAĦLIET": 

Din l-intestatura turi n-numru ta' drabi li d-detentur tal-viża jista' jidħol fit-territorju li 

għalih hija valida l-viża, jiġifieri tirreferi għan-numru ta' perjodi ta' soġġorn li jistgħu 

jkunu mifruxa tul il-perjodu kollu tal-validità, ara 4. 

In-numru ta' daħliet jista' jkun wieħed, tnejn jew aktar. Dan in-numru jinkiteb fuq il-lemin 

tal-parti stampata minn qabel, billi jintuża "01", "02" jew it-taqsira "MULT", fejn il-viża 

tawtorizza aktar minn żewġ daħliet. 

Meta tinħareġ viża għal tranżitu f'numru ta' ajruporti skont l-Artikolu 26(3) ta' dan ir-

Regolament, il-validità tal-viża tiġi kkalkulata kif ġej: l-ewwel data tat-tluq + 6 xhur. 

Il-viża ma tibqax aktar valida meta n-numru totali ta' ħarġiet li jagħmel id-detentur tal-viża 

jkun daqs in-numru ta' daħliet awtorizzat, anki jekk id-detentur tal-viża ma jkunx 

eżawrixxa n-numru ta' jiem awtorizzati mill-viża. 

4. L-intestatura "TUL TAŻ-ŻJARA... JIEM": 

Din l-intestatura tindika n-numru ta' jiem li matulhom id-detentur tal-viża jista' joqgħod 

fit-territorju li għalih hija valida l-viża. Dan is-soġġorn jista' jkun kontinwu jew, skont in-

numru ta' jiem awtorizzati, mifrux fuq għadd ta' perjodi bejn id-dati msemmija taħt il-

punt 2, b'kont meħud tan-numru ta' dawtorizzat taħt il-punt 3. 

In-numru ta' jiem awtorizzati jinkiteb fl-ispazju vojt bejn "TUL TAŻ-ŻJARA" u "JIEM", 

fil-forma ta' żewġ numri, bl-ewwel wieħed ikun żero jekk in-numru ta' jiem huwa inqas 

minn 10. 

In-numru massimu ta' jiem li jista' jiddaħħal taħt din l-intestatura huwa 90. 

Meta viża tkun valida għal aktar minn sitt xhur, it-tul ta' żmien tas-soġġorni huwa ta' 90 

jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum. 

5. L-intestatura "MAĦRUĠA FI ... NHAR IL- ...": 

Din l-intestatura tagħti l-isem tal-post fejn tinsab l-awtorità emittenti. Id-data tal-ħruġ hija 

indikata wara "NHAR IL-". 

Id-data tal-ħruġ tinkiteb bl-istess mod bħad-data msemmija fi 2. 

6. L-intestatura "NUMRU TAL-PASSAPORT": 

Din l-intestatura tindika n-numru tad-dokument tal-ivvjaġġar li miegħu titwaħħal l-istiker 

tal-viża. 

F'każ li l-persuna li tinħarġilha l-viża tkun inkluża fil-passaport tal-konjuġi, tal-ġenituri 

jew ta' tutur legali, jiġi indikat in-numru tad-dokument tal-ivvjaġġar ta' dik il-persuna. 

Meta d-dokument tal-ivvjaġġar tal-applikant ma jiġix rikonoxxut mill-Istat Membru 

emittenti, jintuża l-format uniformi għall-folja separata għat-twaħħil tal-viżi, biex titwaħħal 

il-viża. 

In-numru li għandu jiddaħħal taħt din l-intestatura, jekk l-istiker tal-viża titwaħħal mal-

folja separata, mhuwiex in-numru tal-passaport iżda l-istess numru tipografiku kif jidher 

fuq il-formola, magħmul minn sitt numri. 

7. L-intestatura "TIP TA' VIŻA": 
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Sabiex jiġu ffaċilitati l-affarijiet għall-awtoritajiet ta' kontroll, din l-intestatura tispeċifika 

t-tip ta' viża billi jintużaw l-ittri A, C u D kif ġej: 

A : viża għal tranżitu fl-ajruport (kif definit fl-Artikolu 2(5) ta' 

dan ir-Regolament) 

C : viża (kif definit fl-Artikolu 2(2) ta' dan ir-Regolament) 

D : viża għal soġġorn fit-tul 

 

8. L-intestatura "KUNJOM U ISEM": 

L-ewwel kelma fil-kaxxa "kunjom" segwita mill-ewwel kelma fil-kaxxa "isem" tad-

dokument tal-ivvjaġġar tad-detentur tal-viża tinkiteb f'dik l-ordni. L-awtorità emittenti 

tivverifika li l-kunjom u l-isem li jidhru fid-dokument tal-ivvjaġġar u li għandhom 

jiddaħħlu taħt din l-intestatura u fit-taqsima li għandha tiġi skennjata elettronikament 

huma l-istess bħal dawk li jidhru fl-applikazzjoni għall-viża. Jekk in-numru ta' karattri tal-

kunjom u tal-isem jaqbeż in-numru tal-ispazji disponibbli, il-karattri żejda jiġu sostitwiti 

b'tikka (.). 

9. (a) L-annotamenti mandatarji li għandhom jiġu miżjuda fit-taqsima tal-"KUMMENTI" 

– Fil-każ ta' viża maħruġa f'isem Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 7, għandu jiżdied dan 

li ġej: "R/[Kodiċi tal-Istat Membru rappreżentat.]". 

– Fil-każ ta' viża maħruġa għall-fini ta' tranżitu, għandu jiġi msemmi dan li ġej: 

"TRANŻITU". 

– Fejn id-dejta kollha msemmija fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-VIS hija rreġistrata 

fis-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża, għandu jiżdied dan li ġej: "VIS" 

– Fejn dik id-dejta biss imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-

VIS hija rreġistrata fis-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża iżda d-dejta msemmija fil-

punt (c) ta' dak il-paragrafu ma nġabritx minħabba li l-ġbir tal-marki tas-swaba' ma kienx 

mandatorju fir-reġjun ikkonċernat, għandu jiżdied dan li ġej: "VIS 0" 

(-b) L-annotamenti nazzjonali fit-taqsima "KUMMENTI" 

Din it-taqsima fiha wkoll il-kummenti bil-lingwa tal-Istat Membru emittenti relatati mad-

dispożizzjonijiet nazzjonali. Madanakollu, dawn il-kummenti ma jiddupplikawx il-

kummenti mandatorji msemmija fil-punt 1. 

(-c) Taqsima għar-ritratt 

Ir-ritratt tad-detentur tal-viża, bil-kulur, huwa integrat fl-ispazju riżervat għal dak il-għan. 

Ir-regoli li ġejjin iridu jiġu osservati fir-rigward tar-ritratt li għandu jiġi integrat fl-istiker 

tal-viża. 

Id-daqs tar-ras mill-geddum sal-qorriegħa għandu jkun bejn 70 % u 80 % tad-dimensjoni 

vertikali tas-superfiċje tar-ritratt. 

Ir-rekwiżiti minimi tar-riżoluzzjoni għandhom ikunu: 

– 300 pixel kull pulzier (ppi), mhux kompressat, għall-iskennjar, 

– 720 dot kull pulzier (dpi) għall-istampar tar-ritratti bil-kulur. 
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10. Il-parti li tista’ tinqara mill-magna 

Din it-taqsima hija magħmula minn żewġ linji ta' 36 karattru (OCR B-10 cpi). 

L-ewwel linja: 36 karattru (obbligatorju) 

Pożizzjon

ijiet 

Numru ta' 

karattri 

Kontenut 

tal-

intestatura 

Speċifikazzjonijiet 

1-2 2 Tip ta' 

dokument 

L-ewwel karattru: V 

   It-tieni karattru: kodiċi li jindika t-tip ta' viża (A, 

C jew D)  

3-5 3 Stat 

Emittenti 

Kodiċi alfabetiku bi 3 karattri tal-ICAO: BEL, 

CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, 

ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, 

POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR 

6-36 31 Kunjom u 

isem 

Il-kunjom għandu jkun separat mill-ismijiet 

b'żewġ simboli (<<); il-komponenti individwali 

tal-isem għandhom ikunu separati b'simbolu 

wieħed (<); l-ispazji li mhux meħtieġa għandhom 

jimtlew b'simbolu wieħed (<). 

It-tieni linja: 36 karattru (obbligatorju) 

Pożizzjon

ijiet 

Numru ta' 

karattri 

Kontenut tal-

intestatura 

Speċifikazzjonijiet 

1 9 Numru tal-viża Dan hu n-numru stampat fir-rokna ta' fuq 

tal-lemin tal-istiker 

10 1 Karattru ta' 

kontroll 

Dan il-karattru huwa r-riżultat ta' kalkolu 

kumpless, ibbażat fuq il-parti preċedenti 

skont algoritmu definit mill-ICAO. 

11 3 Nazzjonalità tal-

applikant 

Kodifikazzjoni alfabetika skont il-kodiċijiet 

bi 3 karattri tal-ICAO 

14 6 Data tat-twelid L-ordni segwit hu SSXXJJ fejn 

   SS = sena (obbligatorja) 

   XX = xahar jew << jekk mhux magħruf 

   JJ = jum jew << jekk mhux magħruf 

20 1 Karattru ta' 

kontroll 

Dan il-karattru huwa r-riżultat ta' kalkolu 

kumpless, ibbażat fuq iż-żona preċedenti 

skont algoritmu definit mill-ICAO. 

21 1 Sess F = Femminil, 

   M = Maskil, 

   < =Mhux speċifikat 
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22 6 Data meta 

tintemm il-

validità tal-viża 

L-ordni segwit hu SSXXJJ mingħajr ebda 

karattru bejniethom. 

28 1 Karattru ta' 

kontroll 

Dan il-karattru huwa r-riżultat ta' kalkolu 

kumpless, ibbażat fuq il-parti preċedenti 

skont algoritmu definit mill-ICAO. 

29 1 Validità 

territorjali 

(a) Għall-viżi VLT (Validità Territorjali 

Limitata) daħħal l-ittra T. 

   (-b) Għall-viżi uniformi daħħal il-karattru 

<. 

30 1 Numru ta' 

daħliet 

1, 2 jew M 

31 2 Tul ta' żmien tas-

soġġorn 

(a) Soġġorn qasir: In-numru ta' jiem 

għandu jiddaħħal fil-parti tal-qari viżiv. 

   (-b) Soġġorn fit-tul: << 

33 4 Bidu tal-validità L-Istruttura ta' XXJJ mingħajr ebda 

karattru bejniethom. 

 

Emenda  162 

Proposta għal regolament 

Anness Vb (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

 

Emenda 

ANNESS Vb 

IT-TWAĦĦIL TAL-ISTIKER TAL-VIŻA 

1. L-istiker tal-viża għandha titwaħħal mal-ewwel paġna tad-dokument tal-ivvjaġġar li ma 

fih l-ebda annotamenti jew timbri – minbarra t-timbru li jindika li applikazzjoni hija 

ammissibbli. 

2. L-istiker għandha tkun allinjata u mwaħħla mat-tarf tal-paġna tad-dokument tal-

ivvjaġġar. Il-parti tal-istiker li tista' tinqara mill-magna għandha tiġi allinjata mat-tarf tal-

paġna. 

3. It-timbru tal-awtoritajiet emittenti għandu jitqiegħed fit-taqsima "KUMMENTI" b'tali 

mod li jestendi lil hinn mill-istiker għal fuq il-paġna tad-dokument tal-ivvjaġġar. 

4. Fejn ikun meħtieġ li ma timteliex it-taqsima li għandha tiġi skennjata elettronikament, 

it-timbru jista' jitqiegħed f'din it-taqsima biex ma tkunx tista' tintuża. Id-daqs u l-kontenut 
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tat-timbru li għandu jintuża għandhom ikunu determinati mir-regoli nazzjonali tal-Istat 

Membru. 

5. Biex ma jitħalliex li jsir użu mill-ġdid ta' stiker tal-viża mwaħħla fuq il-folja separata 

għat-twaħħil ta' viża, is-siġill tal-awtoritajiet emittenti għandu jkun ittimbrat fuq il-lemin, 

fuq l-istiker u l-folja separata f'daqqa, b'tali mod li la jimpedixxi l-qari tal-intestaturi u tal-

kummenti u lanqas ma jidħol fil-parti li tista' tinqara mill-magna. 

6. L-estensjoni ta' viża, skont l-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament, għandha ssir permezz ta' 

stiker tal-viża. It-timbru tal-awtoritajiet emittenti għandu jitwaħħal mal-istiker tal-viża. 

 

Emenda  163 

Proposta għal regolament 

Anness Vc (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

 

Emenda 

ANNESS Vc 

Parti 1 

Regoli għall-ħruġ ta' viżi fil-fruntieri lill-baħħara fi tranżitu li huma suġġetti għar-rekwiżiti 

ta' viża 

Dawn ir-regoli huma marbuta mal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri fir-rigward tal-baħħara fi tranżitu li huma suġġetti għar-

rekwiżiti ta' viża. Sakemm tinħareġ viża fil-fruntiera fuq il-bażi tal-informazzjoni li tkun 

ġiet skambjata, ir-responsabilità tistrieħ fuq l-Istat Membru li joħroġ il-viża. 

Għall-finijiet ta' dawn ir-regoli: 

"port ta' Stat Membru": tfisser port li jikkostitwixxi fruntiera esterna ta' Stat Membru; 

"ajruport ta' Stat Membru": tfisser ajruport li jikkostitwixxi fruntiera esterna ta' Stat 

Membru. 

I. L-iffirmar fuq bastiment irmiġġat jew mistenni f'port ta' Stat Membru (dħul fit-territorju 

tal-Istati Membri) 

– il-kumpanija ta' trasport marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jgħarrfu lill-

awtoritajiet kompetenti fil-port tal-Istat Membru fejn il-bastiment huwa rmiġġat jew 

mistenni li baħħara suġġetti għar-rekwiżiti ta' viża huma mistennija li jidħlu permezz ta' 

ajruport, fruntiera tal-art jew tal-baħar ta' Stat Membru. Il-kumpanija ta' trasport 

marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jiffirmaw garanzija fir-rigward ta' dawk il-

baħħara li l-ispejjeż kollha għaż-żjara u, jekk meħtieġ, għall-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni tal-

baħħara ser jiġu koperti mill-kumpanija ta' trasport marittimu; 
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– l-awtoritajiet kompetenti msemmija għandhom jivverifikaw mill-aktar fis possibbli jekk l-

informazzjoni pprovduta mill-kumpanija ta' trasport marittimu jew l-aġent tagħha hijiex 

korretta u għandhom jeżaminaw jekk il-kondizzjonijiet l-oħra għad-dħul fit-territorju tal-

Istati Membri ġewx sodisfati. Ir-rotta tal-ivvjaġġar fit-territorju tal-Istati Membri għandha 

wkoll tiġi vverifikata, pereżempju, b'referenza għall-biljetti (tal-linja tal-ajru); 

– meta l-baħħara jkunu waslu biex jidħlu permezz ta' ajruport ta' Stat Membru, l-

awtoritajiet kompetenti fil-port tal-Istat Membru għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet 

kompetenti fl-ajruport ta' dħul tal-Istat Membru, permezz ta' formola mimlija kif xieraq 

għall-baħħara fi tranżitu li huma suġġetti għar-rekwiżiti ta' viża (kif imniżżel fil-Parti 2 ta' 

dan l-Anness), mibgħuta b'fax, posta elettronika jew mezzi oħrajn, bir-riżultati tal-verifika 

u għandhom jindikaw jekk fil-prinċipju tistax tinħareġ viża fil-fruntiera. Meta l-baħħara 

jkunu waslu biex jidħlu permezz ta' fruntiera tal-art jew tal-baħar, l-awtoritajiet kompetenti 

fil-fruntiera minn fejn il-baħħar kkonċernat jidħol fit-territorju tal-Istati Membri 

għandhom ikunu infurmati bl-istess proċedura; 

– fejn il-verifika tad-dejta disponibbli hija pożittiva u r-riżultat jidher biċ-ċar li jaqbel mad-

dikjarazzjoni jew mad-dokumenti tal-baħħar, l-awtoritajiet kompetenti fl-ajruport ta' dħul 

jew ħruġ tal-Istat Membru jistgħu joħorġu viża fil-fruntiera li s-soġġorn awtorizzat tagħha 

għandu jikkorrispondi ma' dak li hu meħtieġ għall-fini tat-tranżitu. Barra minn hekk, f'tali 

każijiet id-dokument tal-ivvjaġġar tal-baħħar għandu jiġi ittimbrat b'timbru ta' dħul jew ta' 

ħruġ ta' Stat Membru u jingħata lill-baħħar ikkonċernat. 

II. It-tluq mis-servizz minn bastiment li daħal f'port ta' Stat Membru (ħruġ mit-territorju 

tal-Istati Membri) 

– il-kumpanija ta' trasport marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jinfurmaw lill-

awtoritajiet kompetenti fl-imsemmi port tal-Istat Membru ta' dħul tal-baħħara suġġetti 

għar-rekwiżiti ta' viża u li għandhom jitilqu mis-servizz tagħhom u joħorġu mit-territorju 

tal-Istati Membri permezz ta' ajruport, fruntiera tal-art jew tal-baħar ta' Stat Membru. Il-

kumpanija ta' trasport marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jiffirmaw garanzija fir-

rigward ta' dawk il-baħħara li l-ispejjeż kollha għaż-żjara u, jekk meħtieġ, għall-ispejjeż ta' 

ripatrijazzjoni tal-baħħara ser jiġu koperti mill-kumpanija ta' trasport marittimu; 

– l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw mill-aktar fis possibbli jekk l-

informazzjoni pprovduta mill-kumpanija ta' trasport marittimu jew mill-aġent tagħha hijiex 

korretta u għandhom jeżaminaw jekk il-kundizzjonijiet l-oħra għad-dħul fit-territorju tal-

Istat Membru ġewx issodisfati. Ir-rotta tal-ivvjaġġar fit-territorju tal-Istati Membri 

għandha wkoll tiġi vverifikata, pereżempju, b'referenza għall-biljetti (tal-linja tal-ajru); 

– fejn il-verifika tad-dejta disponibbli hija pożittiva, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

joħorġu viża li s-soġġorn awtorizzat tagħha għandu jikkorrispondi għal dak li hu meħtieġ 

għall-fini tat-tranżitu. 

III. It-trasferiment minn bastiment li daħal f'port ta' Stat Membru għal bastiment ieħor 

– il-kumpanija ta' trasport marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jinfurmaw lill-

awtoritajiet kompetenti fl-imsemmi port tal-Istat Membru ta' dħul tal-baħħara suġġetti 

għar-rekwiżiti ta' viża u li għandhom jitilqu mis-servizz tagħhom u joħorġu mit-territorju 

tal-Istati Membri permezz ta' port, ta' Stat Membru ieħor. Il-kumpanija ta' trasport 

marittimu jew l-aġent tagħha għandhom jiffirmaw garanzija fir-rigward ta' dawk il-

baħħara li l-ispejjeż kollha għaż-żjara u, jekk meħtieġ, għall-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni tal-

baħħara ser jiġu koperti mill-kumpanija ta' trasport marittimu 
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– l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw mill-aktar fis possibbli jekk l-

informazzjoni pprovduta mill-kumpanija ta' trasport marittimu jew mill-aġent tagħha hijiex 

korretta u għandhom jeżaminaw jekk il-kondizzjonijiet l-oħra għad-dħul fit-territorju tal-

Istat Membru ġewx issodisfati. L-awtoritajiet kompetenti fil-port tal-Istat Membru minn 

fejn il-baħħara ser jitilqu mit-territorju tal-Istati Membri bil-bastiment għandhom jiġu 

kkuntattjati għall-eżami. Għandu jsir kontroll biex jiġi stabbilit jekk il-bastiment li ser 

jaqbdu hux irmiġġat jew mistenni hemmhekk. Ir-rotta tal-ivvjaġġar fit-territorju tal-Istati 

Membri għandha tiġi verifikata wkoll; 

– fejn il-verifika tad-dejta disponibbli hija pożittiva, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

joħorġu viża li s-soġġorn awtorizzat tagħha għandu jikkorrispondi għal dak li hu meħtieġ 

għall-fini tat-tranżitu. 

PARTI 2 
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DESKRIZZJONI DETTALJATA TAL-FORMOLA 

Punti 1-4: l-identità tal-baħħar 

(1) A. Kunjom(ijiet) 

 B. Isem/Ismijiet) 

 C. Nazzjonalità 

 D. Kariga/Grad 

(2) A. Post tat-twelid 

 B. Data tat-twelid 

(3) A. Numru tal-passaport 

 B. Data tal-ħruġ 

 C. Perjodu ta' validità 

(4) A. Numru tal-ktieb tal-

baħħar 

 B. Data tal-ħruġ 

 C. Perjodu ta' validità 

Bħala punti 3 u 4: skont in-nazzjonalità tal-baħħar u l-Istat Membru fejn isir id-dħul, jista' 

jintuża dokument tal-ivvjaġġar jew ktieb tal-baħħar għall-finijiet ta' identifikazzjoni. 

Punti 5-8: l-aġent marittimu u l-bastiment ikkonċernat 

(5) Isem l-aġent marittimu (l-individwu jew il-korporazzjoni li jirrappreżentaw lis-sid 

tal-bastiment fuq il-post fil-kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw id-dmirijiet tas-sid tal-

bastiment fit-tgħammir tal-bastiment) taħt il-punt 5A u n-numru tat-telefon (u 

dettalji ta' kuntatt oħra bħan-numru tal-fax, l-indirizz tal-posta elettronika) taħt il-

punt 5B. 

(6) A. Isem il-bastiment 

 B. In-numru IMO (dan in-numru fih 7 ċifri u hu magħruf ukoll bħala n-"numru 

Llyods") 

 C. Bandiera (li taħtha qed ibaħħar il-bastiment merkantili) 

(7) A. Data tal-wasla tal-bastiment 

 B. Oriġini (port) tal-bastiment 

 L-ittra "A" tirreferi għad-data tal-wasla tal-bastiment fil-port fejn il-baħħar għandu 

jingaġġa ruħu. 

(8) A. Data tat-tluq tal-bastiment 

 B. Destinazzjoni tal-bastiment (il-port li jmiss) 

Bħala punti 7A u 8A: indikazzjonijiet rigward it-tul ta' żmien li għalih il-baħħar jista' 

jivvjaġġa sabiex jingaġġa ruħu. 
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Ta' min jiftakar li r-rotta segwita hija suġġetta ħafna għal interferenzi mhux mistennija u 

fatturi esterni bħalma huma maltempati, ħsarat, eċċ. 

Punti 9-12: l-iskop tal-vjaġġ tal-baħħar u d-destinazzjoni tiegħu 

(9) Id-"destinazzjoni finali" hija t-tmiem tal-vjaġġ tal-baħħar. Din tista' tkun jew il-port 

fejn għandu jingaġġa ruħu jew il-pajjiż lejn fejn sejjer jekk qed jitlaq mis-servizz. 

(10) Ir-raġunijiet għall-applikazzjoni 

(a) Fil-każ ta' ingaġġ, id-destinazzjoni finali hija l-port fejn il-baħħar ser jingaġġa ruħu. 

(-b) Fil-każ ta' trasferiment għal bastiment ieħor fit-territorju tal-Istati Membri, huwa 

wkoll il-port fejn il-baħħar ser jingaġġa ruħu. It-trasferiment għal bastiment li jinsab barra 

mit-territorju tal-Istati Membri għandu jitqies bħala tluq mis-servizz. 

(-c) Fil-każ ta' tluq mis-servizz, dan jista' jiġri għal diversi raġunijiet, bħat-tmiem tal-

kuntratt, inċident fuq ix-xogħol, raġunijiet familjari urġenti, eċċ. 

(11) Mezz ta' trasport 

Lista tal-mezzi użati fit-territorju tal-Istati Membri mill-baħħar fi tranżitu li huwa suġġett 

għar-rekwiżiti ta' viża, sabiex jasal fid-destinazzjoni finali tiegħu. Fuq il-formola, huma 

previsti t-tliet possibilitajiet li ġejjin: 

(a) karozza (jew kowċ); 

(-b) ferrovija; 

(-c) ajruplan. 

(12) Data tal-wasla (fit-territorju tal-Istati Membri) 

Tgħodd primarjament għal baħħar fl-ewwel ajruport jew punt ta' qsim tal-fruntieratal-

Istati Membri (ladarba jista' ma jkunx dejjem ajruport) fil-fruntiera esterna li minnha 

jixtieq jidħol fit-territorju tal-Istati Membri. 

Data tat-tranżitu 

Din hija d-data li fiha l-baħħar jieqaf minn xogħlu f'port fit-territorju tal-Istati Membri u 

jmur lejn port ieħor li wkoll jinsab fit-territorju tal-Istati Membri. 

Data tat-tluq 

Din hija d-data li fiha l-baħħar jieqaf minn xogħlu f'port fit-territorju tal-Istati Membri 

biex jittrasferixxi ruħu għal bastiment ieħor f'port li jinsab barra mit-territorju tal-Istati 

Membri, jew id-data li fiha l-baħħar jieqaf minn xogħlu f'port fit-territorju tal-Istati 

Membri biex jirritorna lejn daru (barra mit-territorju tal-Istati Membri). 

Wara li jkunu determinati t-tliet mezzi ta' vvjaġġar, għandha tiġi pprovduta wkoll l-

informazzjoni disponibbli dwar dawk il-mezzi: 

(a) karozza, kowċ: in-numru tar-reġistrazzjoni; 

(-b) ferrovija: isem, numru, eċċ.; 

(-c) dejta tat-titjira: data, ħin, numru. 

(13) Dikjarazzjoni formali ffirmata mill-aġent marittimu jew mis-sid tal-bastiment li 

tikkonferma r-responsabilità tiegħu għall-ispejjeż għas-soġġorn u, jekk ikun meħtieġ,  tar-

ripatrijazzjoni tal-baħħar. 
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Emenda  164 

Proposta għal regolament 

Annex VIII – paragraph 2– introductory part 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-dejta li ġejja għandha tintbagħat lill-

Kummissjoni qabel l-iskadenza stabbilita 

fl-Artikolu 44 bl-użu ta' mudelli komuni 

pprovduti mill-Kummissjoni, u 

diżaggregata skont iċ-ċittadinanza tal-

applikant meta tkun rilevanti, kif indikat 

fil-mudelli: 

2. Id-dejta li ġejja għandha tintbagħat lill-

Kummissjoni qabel l-iskadenza stabbilita 

fl-Artikolu 44 bl-użu ta' mudelli komuni 

pprovduti mill-Kummissjoni, u 

diżaggregata skont iċ-ċittadinanza tal-

applikant, kif indikat fil-mudelli: 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun ċar mil-leġiżlazzjoni liema statistiċi għandhom jinġabru. Dan m'għandux 

jitħalla f'idejn il-Kummissjoni meta jkun qed jitfassal mudell li għalih mhijiex prevista 

proċedura ulterjuri għat-teħid ta' deċiżjonijiet. Għalhekk l-ebda marġini ta' diskrezzjoni ma 

tista' tibqa' fit-test leġiżlattiv. 

 

Emenda  165 

Proposta għal regolament 

Annex VIII – paragraph 2 – indent 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għadd ta' viżi LTV maħruġa, diżaggregat 

skont ir-raġuni l-għala nħarġu (cf. l-

Artikolu 22(1) u (3), u l-Artikolu 33(3), 

L-għadd ta' viżi ta' VTL maħruġa, 

diżaggregat skont ir-raġuni l-għala nħarġu 

(cf. l-Artikolu 22(1) f'dan il-każ 

diżaggregat ulterjorment skont it-tliet 

raġunijiet differenti li huma fuq bażi 

umanitarja, interessi nazzjonali kif ukoll 

obbligi internazzjonali, u (3), u l-

Artikolu 33(3), 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tingħata stampa aħjar dwar il-ħruġ tal-viżi b'validità territorjali limitata, jeħtieġ li 

jkun hemm statistiċi mhux b'mod akkumulat iżda għat-tliet raġunijiet separatament. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Introduzzjoni 

Dan ir-rapport huwa r-riżultat ta’ ħidma intensiva fil-Kumitat LIBE. Abbażi tal-abbozz ta’ 

rapport, l-emendi mressqa u l-opinjoni tal-Kumitat TRAN, serje ta’ kompromessi sar qbil 

dwarhom bejn il-gruppi politiċi qabel il-votazzjoni fil-Kumitat. 

F’dan li ġej, ir-rapporteur jistabbilixxi r-raġunament għall-emendi prinċipali adottati. 

Dwar il-proposta inġenerali 

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta u l-filosofija sottostanti tagħha. Huwa jaqbel li – filwaqt li 

jinżammu l-istess standards għoljin ħafna dwar is-salvagwardja tas-sigurtà pubblika u l-

prevenzjoni tal-migrazzjoni irregolari – huwa verament neċessarju li tittieħed perspettiva usa' 

u li tiġi rikonoxxuta l-importanza għall-UE kollha sabiex jiġi ffaċilitat l-ivvjaġġar legali lejha. 

Għalhekk ir-rapporteur għandu jappoġġa bis-sħiħ il-faċilitazzjonijiet proċedurali proposti. 

Dawn jinkludu, pereżempju, it-tħassir tar-regola li l-applikanti kollha huma meħtieġa li jidhru 

personalment sabiex iressqu l-applikazzjoni, rekwiżiti aktar ċari għad-dokumenti neċessarji, 

skadenzi iqsar, jew l-introduzzjoni tal-possibilità li jsiru intervisti mal-applikanti permezz ta' 

komunikazzjoni moderna. 

Kontra l-kritika li saret li dawn il-faċilitazzjonijiet proposti jistgħu jqajmu tħassib ta' sigurtà, 

ir-rapporteur jixtieq jiddikjara b'mod ċar li fl-opinjoni tiegħu, dawn il-faċilitazzjonijiet 

għandhom l-għan li jindirizzaw il-kritika frekwenti li l-proċeduri attwali huma piż kbir wisq. 

Il-faċilitazzjonijiet ma jbiddlu bl-eda mod il-kriterji u l-kundizzjonijiet sostantivi li magħhom 

huma vvalutati l-applikazzjonijiet għal viża. Il-kwistjoni hija l-mod kif tista' ssir applikazzjoni 

għall-viża u mhux il-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati għall-ħruġ ta' viża. 

Dwar aspetti speċifiċi 

Filwaqt li r-rapporteur jaqsam l-approċċ tal-Kummissjoni, hemm numru ta' kwistjonijiet li 

fuqhom huma proposti emendi. 

Sabiex jittieħdu passi lejn modernizzazzjoni ulterjuri tal-proċedura, ir-rapporteur jipproponi li 

għandu dejjem ikun hemm verżjoni elettronika tal-formola tal-applikazzjoni disponibbli 

sabiex dawk li jixtiequ, jkunu jistgħu jimlewha elettronikament minflok bl-idejn (Art. 11(2)). 

Barra minn hekk, il-konsulati għandhom jingħataw il-possibilità li jaċċettaw applikazzjonijiet 

onlajn. (Art. 8 (6a)). Dawn iż-żewġ bidliet proposti huma minuri iżda għandhom jinftiehmu 

bħala passi lejn l-objettiv fit-tul ta' proċess ta' applikazzjoni għal viża aktar moderna. 

Fir-rigward tal-proċedura, ir-rapporteur iqis li ftit mill-proposti għandhom jissaħħu aktar. 

Pereżempju, għandu jkun possibbli li titressaq applikazzjoni mhux biss sitt xhur qabel il-vjaġġ 

previst iżda sa disa' xhur qabel. Ir-rapporteur iqis li tali perjodu jikkorrispondi aħjar għax-

xejriet tal-ivvjaġġar tal-lum speċjalment billi l-biljetti tat-titjiriet internazzjonali huma spiss 

sostanzjalment irħas meta jiġu pprenotati kmieni (Art. 8(1)). 

Bħall-Kummissjoni, ir-rapporteur jaħseb li l-ħruġ aktar frekwenti tal-viżi bi dħul multiplu 

(MEVs) b'validità itwal lil vjaġġaturi bona fide jikkostitwixxi vantaġġ mhux biss għal dawk 
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il-vjaġġaturi iżda wkoll għall-konsulati. Għandu jittieħed benefiċċju miż-żieda fl-użu tas-

Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) wara t-tnedija globali tagħha. Għalhekk ir-

rapporteur jappoġġa bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet dwar il-ħruġ tal-MEVs lil vjaġġaturi regolari 

rreġistrati fil-VIS. 

Dwar il-kwistjoni tal-"viżi umanitarji" ir-rapporteur jaqbel li l-Kodiċi dwar il-Viżi ma jistax 

jipprovdi l-unika soluzzjoni għall-isfidi attwali ta' persuni li qed ifittxu protezzjoni 

internazzjonali. Madankollu, dan jemmen bis-sħiħ li modi sikuri u legali ta' aċċess għat-

territorju tal-UE għal persuni li qed jaħarbu minn persekuzzjoni huma neċessarji u li l-ħruġ ta' 

viża ta' Schengen huwa mod wieħed. Ir-rapporteur fl-abbozz ta' rapport għażel approċċ 

prudenti u legalment sod ibbażat fuq it-tisħiħ u l-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet eżistenti fit-test. 

Il-filosofija tal-emendi għall-Premessa 6a, b u l-Artikoli 1, 6, 19 u 22 hija li l-persunal 

konsulari jingħata aktar spazju sabiex iqis il-bżonnijiet ta' protezzjoni u jfakkar l-obbligi 

internazzjonali li l-Istati Membri ħadu f'idejhom. Barra minn hekk, intlaħaq kompromess li 

permezz tiegħu l-persuni li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali jistgħu japplikaw għal viża 

umanitarja Ewropea direttament fi kwalunkwe konsulat jew ambaxxata tal-Istati Membri. 

Tema li kienet soġġetta għal bosta lmenti individwali kienet il-viżi rrifjutati lil ċittadini ta' 

pajjiżi terzi li huma membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE u li jixtiequ jiksbu viża sabiex 

iżuruhom. Is-sitwazzjoni attwali hija legalment kumpless (minħabba d-dispożizzjonijiet 

speċifiċi tad-Direttiva dwar il-Moviment Liberu 2004/38 li jagħtu lill-membri tal-familja, 

meta koperti minnha, id-dritt għal viża) u pjuttost mhux trasparenti (billi dispożizzjonijiet 

speċifiċi f'dan ir-rigward s'issa huma inklużi biss fil-manwal iżda mhux fil-Kodiċi dwar il-

Viżi stess). L-ilmenti numerużi dwar il-konsulati li ma japplikawx sew dawn id-

dispożizzjonijiet għaldaqstant mhumiex sorpriża. Ir-rapporteur jirrikonoxxi li l-Kummissjoni 

pprova jindirizza din il-problema fil-proposta tagħha kif ukoll fil-każ ta' "qraba" u 

sitwazzjonijiet mhux koperti mid-Direttiva. Ir-rapporteur jappoġġa bis-sħiħ dawn il-proposti 

iżda jqis li ċerti dispożizzjonijiet ulterjuri huma neċessarji. Dawn jinkludu dispożizzjonijiet li 

jiżguraw aċċess għall-konsulat għal membri tal-familja għaliex dawn ma jistgħux ikunu 

meħtieġa li jħallsu tariffa, fuq MEVs, dwar il-ħruġ ta' viżi fil-fruntiera u dwar rifjuti. Ir-rifjuti 

tal-viżi lil membri tal-familja għandhom jiġu ġġustifikati b'mod aktar dettaljat li jippermetti 

lill-persuna kkonċernata tifhem aħjar ir-rifjut (Art. 18(3a)). 

Fl-istess spirtu, ir-rapporteur jissuġġerixxi numru ta' kjarifiki dwar il-proċedura għal appell u 

dispożizzjoni ġdida li l-konsulati kollha jkollhom proċedura għall-ilmenti. Tali proċedura 

tikkostitwixxi prattika amministrattiva tajba u hija importanti wkoll għall-immaġni tal-MS u 

l-UE. Ħafna konsulati probabbilment diġà għandhom waħda iżda r-rapporteur jixtieq 

jinkludieha fil-Kodiċi. Barra minn hekk, sistema ta' lmenti organizzata sew tista' tnaqqas in-

numru ta' appelli formali li jikkostitwixxu aktar xogħol għall-konsulati u li spiss jitressqu biss 

għaliex aspett tal-proċedura ma jkunx inftiehem sew qabel. 

Għalhekk, anke d-dispożizzjoni ta' informazzjoni għal applikanti għal viża u l-pubbliku 

għandha titjieb aktar. Ir-rapporteur jissuġġerixxi ċerti żidiet għal-lista ta' kwistjonijiet li l-

pubbliku u l-applikanti għandhom jiġu infurmati dwarhom. Il-Kumitat ivvota wkoll li l-

websajt tal-viża ta’ Schengen – li kienet ilha mitluba mill-Parlament – tkun mill-inqas 

disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni u bil-lingwa prinċipali tal-ħames pajjiżi terzi 

bl-ogħla numru ta’ applikazzjonijiet għall-viża ta' Schengen (Art. 45). 

Fir-rigward tal-organizzazzjoni konsulari, hija b'mod partikolari l-kooperazzjoni mal-fornituri 
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esterni tas-servizz (ESPs) li qajmet tħassib. Ir-rapporteur jirrikonoxxi r-restrizzjonijiet 

baġitarji li taħthom l-amministrazzjonijiet tal-MS għandhom joperaw u jara wkoll il-vantaġġi 

tal-kooperazzjoni mal-ESPs. Fl-istess ħin, il-kompiti mogħtija lill-ESPs huma kompiti 

pubbliċi u għalhekk id-deċiżjoni li jikkooperaw ma' ESP għandha tittieħed biss fil-każ li ma 

jkunux possibbli possibilitajiet oħra. L-esternalizzazzjoni m'għandhiex tkun l-ewwel għażla. 

Għalhekk ir-rapporteur jipproponi riformulazzjoni tal-Artikolu 38 dwar il-valutazzjoni tal-

adegwatezza li jsir rikors għall-ESP. Fl-istess ħin, il-monitoraġġ tal-ESP għandu jissaħħaħ u l-

Kummissjoni għandha tkun infurmata aħjar dwar il-kooperazzjoni mal-ESP sabiex tkun tista' 

tivvaluta b'mod korrett l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi fil-prattika li bħalissa 

huwa diffiċli jekk mhux impossibbli (Art. 41(12)). 

Fit-tul, m'għandhiex ninsew l-għan li l-viżi ta' Schengen jiġu indirizzati minn uffiċju wieħed 

f'pajjiż terz li l-MS kollha u l-UE jipprovdulu riżorsi. Is-sitwazzjoni attwali hija spiss assurda 

billi tintuża enerġija konsiderevoli fuq kull livell għar-regolazzjoni u l-ġestjoni tal-kunċett tal-

"Istat Membru responsabbli". Għandhom jittieħdu l-passi kollha li jistgħu jwasslu għal dak l-

għan fit-tul. Għaldaqstant ir-rapporteur jappoġġa l-proposti dwar l-hekk imsejħa 

rappreżentazzjoni obbligatorja iżda jipproponi li jiżdied kriterju bbażat fuq id-distanza sabiex 

jitnaqqas aktar il-piż tal-applikant. Barra minn hekk, il-forom ta' kooperazzjoni fost l-MS 

fakultattivi attwali (kolokazzjoni u Ċentri Komuni għall-Applikazzjonijiet) għandhom jibqgħu 

għaliex it-tħassir tagħhom jista' jibgħat messaġġ ħażin. Barra minn hekk, ir-rapporteur 

jipproponi artikolu ġdid dwar "Ċentri tal-Viżi ta' Schengen" – idea li l-Kummissjoni 

tintroduċi fi premessa iżda li ma tiżviluppax aktar. 

Fir-rigward tal-kwistjonijiet istituzzjonali, ir-rapporteur jixtieq isemmi l-proposta tal-

Kummissjoni li jitħassar numru tal-annessi attwali tal-Kodiċi u li jiġu adottati 

dispożizzjonijiet koperti attwalment minn dawn l-annessi aktar tard permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dan mhuwiex aċċettabbli f'għajnejn ir-rapporteur għaliex dan l-approċċ 

jista' jnaqqas ir-rwol tal-leġiżlatur.  

Kwistjoni oħra ta' tħassib hija l-manwal jew "l-istruzzjonijiet prattiċi" għall-persunal 

konsulari li, skont il-Kummissjoni – u kif inhu l-każ illum – għandu jiġi adottat permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. L-hekk imsejħa "manwali prattiċi" saru karatteristika standard ta' 

ħafna fruntieri u strumenti leġiżlattivi relatati mal-viża (Kodiċi tal-Fruntieri, Eurosur) iżda 

dawn huma adottati f'forom legali differenti (rakkomandazzjonijiet, deċiżjonijiet). Dawn 

għandhom ir-riskju inerenti li jippruvaw "jerġgħu jiktbu l-leġiżlazzjoni", li jżidu elementi 

ġodda u jnaqqsu l-importanza tal-leġiżlazzjoni sottostanti billi jkunu l-uniku dokument 

disponibbli għall-persunal fuq l-art. Jekk jitqies il-manwal attwali li fil-fatt iżid elementi 

ġodda mal-Kodiċi u jiddisponi għal derogi minnu, l-aħjar triq 'il quddiem f'dik li hi ċertezza 

ġuridika u mil-lat operazzjonali, billi l-persunal konsulari għandu verament ikollu 

"struzzjonijiet prattiċi" komuni u armonizzati, hija li dawn l-istruzzjonijiet jiġu adottati bħala 

att delegat li jissupplimenta l-Kodiċi dwar il-Viżi. 
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI  

D(2014)45068 
 

 

Claude Moraes 

President, Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

ASP 13G205 

Brussell 

 

 

 

Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Kodiċi 

tal-Unjoni dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi)  

 (COM(2014)164 final – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)) 

 

 

 

Sur President, 

 

 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 

104 dwar ir-Tfassil mill-Ġdid (riformulazzjoni), kif introdott fir-Regoli ta' Proċedura tal-

Parlament. 

Il-paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jgħid hekk:  

 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla 

sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf 

lill-kumitat responsabbli b'dan. 

 

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 156 u 157, l-emendi għandhom 

ikunu ammissibbli fil-kumitat responsabbli mis-suġġett biss jekk jikkonċernaw dawk il-

partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali. 

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehim Interistituzzjonali l-kumitat 

responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-proposta, huwa għandu 

jinnotifika immedjatament l-intenzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-aħħar 

għandha tinforma lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 54, dwar il-pożizzjoni tagħha fir-

rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' 

riformulazzjoni." 

Fid-dawl tal-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, li eżamina l-proposta ta' 

riformulazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi 

ebda bidliet sostanzjali għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta jew fl-opinjoni tal-Grupp 

ta' Ħidma Konsultattiv u li, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula 

tal-atti ta' qabel b'dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi 

eżistenti, mingħajr ebda tibdil fis-sustanza tagħhom. 
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Għaldaqstant, fil-laqgħa tiegħu tal-24 ta' Settembru 2014, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

ddeċieda, bi 19-il vot favur u vot 1 kontra1, li jirrakkomanda li l-Kumitat għal-Libertajiet 

Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, jipproċedi bl-eżami tal-proposta 

msemmija hawn fuq bi qbil mal-Artikolu 104. 

 

Dejjem tiegħek, 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

Mehmuż: Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv 

                                                 
1 Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Luis de Grandes Pascual, Mady Delvaux, 

Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, 

Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Pavel Svoboda, Viktor Uspaskich, Axel Voss, and Tadeusz Zwiefka. 
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI 

 

 

 

 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV 

TAS-SERVIZZI LEGALI 

Brussell, il-5 ta' Awissu 2014 

OPINJONI 

 GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

  TAL-KUNSILL 

  TAL-KUMMISSJONI 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Kodiċi tal-

Unjoni dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi) 

COM(2014)164 final of 1.4.2014 – 2014/0094(COD) 

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar 

strutturat tat-teknika ta' riformulazzjoni għall-atti legali, u b'mod partikolari għall-punt 9 

tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv magħmul mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament 

Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ltaqa' fit-30 ta' April 2014 biex jeżamina, fost 

affarijiet oħra, il-proposta msemmija aktar 'il quddiem, imressqa mill-Kummissjoni. 

 

Waqt dik il-laqgħa1, il-valutazzjoni tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill u li tfassal mill-ġdid ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tad-13 ta' Lulju 2009 dwar it-twaqqif ta’ Kodiċi Komunitarju għall-Viżi wasslet 

biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi ftehim reċiproku, dan li ġej. 

 

1) Inkwantu għall-memorandum ta' spjegazzjoni, sabiex dan ikun redatt b'ottemperanza sħiħa 

mar-rekwiżiti rilevanti preskritti mill-Ftehim Interistituzzjonali tali dokument kellu jispeċifika 

liema dispożizzjonijiet tal-att preċedenti baqgħu mhux modifikati fil-proposta, kif jiddisponi 

l-punt 6(a)(iii) ta' dak il-ftehim. 

2) Fil-premessa 12 tar-riformulazzjoni tal-proposta, għal raġunijiet ta' konsistenza bejn it-test 

ta' dik il-premessa u t-test tal-Artikolu 3(3) il-kliem miżjud "meta Stat Membru jesperjenza 

fluss f'daqqa u sostanzjali" kellu jkun ippreżentat bejn il-vleġeġ tal-adattament u ma kellux 

jiġi identifikat bit-tipa griża li ġeneralment tintuża għall-identifikazzjoni tal-bidliet sostantivi. 

3) It-test applikabbli bħalissa tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 810/2009 kellu jkun 

preżenti fl-abbozz tat-test riformulat u kellu jiġi identifikat b'indikatur ta' "tħassir sostanzjali" 

(jiġifieri double strikethrough b'tipa griża). 

                                                 
1 Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjoni Ingliża, dik Franċiża u 

dikĠermaniża tal-proposta u ħadem abbażi tal-verżjoni Ingliża, billi kienet il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-

test diskuss. 
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4) Il-partijiet li ġejjin tat-test riformulat kellhom jiġu mmarkati permezz ta’ tipa ta’ kulur griż 

li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostanzjali: 

 

- fl-Artikolu 8(6), it-test sħiħ tal-punt (c); 

- fl-Artikolu 12(2), it-tħassir tal-kelmiet "l-applikant għandu jkun meħtieġ jidher 

personalment. F’dak il-waqt" ; 

- fl-Artikolu 14(3)(e), is-sostituzzjoni tal-kelmiet “ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 

bla skop ta' qligħ” bil-kelma “il-parteċipanti”; 

- fl-Artikolu 34(1), it-tħassir tal-kelmiet “għall-fini ta’ transitu”; 

- fl-Artikolu 34(2), it-tħassir tal-kelma “fi transitu”. 

 

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 

qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi l-ebda emenda sostanzjali ħlief dawk identifikat i bħala 

tali f'dik il-proposta jew f'din l-opinjoni. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll li, f'dak li 

jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien 

ma' dak it-tibdil sustanzjali, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-

test legali eżistenti, mingħajr tibdil fis-sustanza tiegħu. 

 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Ġurikonsult   Ġurikonsult   Direttur Ġenerali 
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15.10.2015 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

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

Unjoni dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi) 

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: István Ujhelyi 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

1. Introduzzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tqassar u tissimplifika l-proċeduri attwali 

għall-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra għaż-żona Schengen, u b’hekk twassal għal aktar 

iffrankar fl-infiq u anqas burokrazija filwaqt li ssib il-bilanċ it-tajjeb bejn il-ħtiġijiet 

ekonomiċi u ta’ sigurtà. 

Il-faċilitazzjoni tal-aċċess għaż-żona Schengen għall-vjaġġaturi leġittimi se taġevola ż-żjarat 

ta’ ħbieb u qraba u t-twettiq tan-negozju. Hu mistenni wkoll li tagħti spinta lill-attività 

ekonomika u lill-ħolqien tal-impjiegi fis-settur tat-turiżmu u s-setturi relatati miegħu. Dan se 

jgħin biex l-Ewropa tibqa’ d-destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja.  

L-elementi ewlenin tal-proposta dwar il-Kodiċi dwar il-Viżi huma: 

Li titqassar l-iskadenza għall-ipproċessar ta’ applikazzjoni għall-viża u għat-teħid ta’ 

deċiżjoni; Li jkun possibbli li l-applikazzjonijiet għall-viża jsiru f’konsulati f’pajjiżi oħra tal-

UE jekk l-Istat Membru kompetenti għall-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-viża la jkun 

preżenti u lanqas rappreżentat; Faċilitazzjonijiet għal vjaġġaturi regolari inkluż il-ħruġ 

mandatorju ta’ viżi għal dħul multiplu validi għal tliet snin; Is-simplifikazzjoni tal-formoli ta’ 

applikazzjoni u l-possibilità ta’ applikazzjonijiet onlajn; Il-possibilità ta' skemi speċjali għall-

ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera li jkunu validi sa 15-il jum; Il-possibilità ta’ faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ 

viżi għal viżitaturi li jkunu qed jattendu avvenimenti ewlenin.  

2. Id-dimensjoni tat-“trasport u t-turiżmu” fil-proposta 

“Regoli tal-viża aktar flessibbli se jagħtu spinta lit-tkabbir u lill-ħolqien tal-impjiegi” 
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Meta wieħed iżomm f’moħħu li l-objettiv primarju tas-sistema tal-viża ta’ Schengen huwa l-

prevenzjoni tal-immigrazzjoni illegali u t-theddid għas-sigurtà, il-faċilitazzjoni tal-proċeduri 

ta’ applikazzjoni għall-viża hija pożittiva għall-ekonomija, b’mod partikolari għall-industriji 

tat-trasport u tat-turiżmu. 

Abbażi taċ-ċifri tal-Kummissjoni Ewropea u ta’ diversi partijiet ikkonċernati, l-impatt 

ekonomiku ta’ regoli tal-viża aktar flessibbli se jkun sinifikanti ħafna għaż-żona Schengen 

(eż. “Studju dwar l-impatt ekonomiku tal-faċilitazzjoni tal-viża għal soġġorn qasir fuq l-

industrija tat-turiżmu u fuq l-ekonomiji ġenerali tal-Istati Membri tal-UE li huma parti miż-

Żona Schengen”, KE, DĠ Intrapriża u Industrija, Awwissu 2013 — “Il-faċilitazzjoni tal-viża: 

L-istimolu tat-tkabbir ekonomiku u tal-iżvilupp permezz tat-turiżmu”, Organizzazzjoni 

Dinjija tat-Turiżmu (UNWTO) Jannar 2013 – “Il-Kontribut tat-Turiżmu tal-Kruċieri għall-

Ekonomiji tal-Ewropa 2014”, Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Bastimenti tal-Kruċieri (CLIA 

– Cruise Lines International Association) – “Kontribut tal-WTTC għar-Reviżjoni tal-Kodiċi 

dwar il-Viżi”, Kunsill tal-Ivvjaġġar u t-Turiżmu Dinji (World Travel and Tourism Council –  

WTTC), Ġunju 2015). 

Regoli tal-viża aktar flessibbli u aċċessibbli jistgħu jwasslu għal żieda fil-vjaġġi lejn iż-żona 

Schengen ta’ bejn 30 % u 60 %, jekk jiġu kkunsidrati biss is-6 pajjiżi li ġejjin: iċ-Ċina, l-

Indja, ir-Russja, l-Arabja Sawdija, l-Afrika t’Isfel u l-Ukrajna.  

Dan jista’ jfisser sa EUR 130 biljun fi nfiq totali dirett fuq ħames snin (fuq l-akkomodazzjoni, 

l-ikel u x-xorb, it-trasport, id-divertiment, ix-xiri, eċċ.) u jista’ jissarraf f’madwar 1,3 miljun 

impjieg fit-turiżmu u f’setturi relatati. 

 

3. Opinjoni tar-rapporteur: 

Ir-rapporteur jappoġġja l-għan ta’ simplifikazzjoni u faċilitazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-

viża. 

 Dan se jgħin lill-applikanti għall-viża ma jħossuhomx skoraġġuti minn piżijiet 

amministrattivi u ekonomiċi biex jidħlu fiż-żona Schengen u eventwalment se jsaħħaħ l-

attivitajiet ta’ turiżmu u ta’ trasport fl-Ewropa għall-benefiċċju tal-ekonomija.Jeħtieġ li jiġi 

żviluppat fehim reċiproku akbar bejn iż-żona Schengen u pajjiżi terzi: aktar sensibilizzazzjoni 

pubblika u kampanji ta’ informazzjoni, aktar titjiriet diretti, eċċ. Nistgħu nitgħallmu wkoll 

minn sistemi ta’ faċilitazzjoni tal-viża oħra (l-Istati Uniti tal-Amerka, il-Kanada u l-

Awstralja). 

Ir-Rapporteur jixtieq jintroduċi xi emendi sabiex jittejbu ulterjorment l-aspetti faċli għall-

applikant tal-viża tal-proposta tal-Kummissjoni, abbażi tal-prinċipji prinċipali segwenti: 

 Aktar flessibilità fil-kompetenza tal-Istati Membri dwar l-applikazzjonijiet għall-viża 

u kooperazzjoni konsulari aħjar; 

 Faċilitazzjoni aktar b’saħħitha għal applikanti reġistrati fis-Sistema ta’ Informazzjoni 

dwar il-Viża (VIS - “Visa Information Service”); 

 Ħruġ ta’ Viża għal Dħul Multiplu (MEV) għal perjodu itwal (mill-anqas 5 snin sa 

10 snin); 
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 Faċilitazzjoni tal-proċedura biex il-baħħara japplikaw għal viża fil-fruntiera esterna 

tal-Unjoni.  

B’mod konkret, ir-rapporteur jipproponi li l-faċilitazzjoni tal-proċeduri għandha tkun miftuħa 

għal applikanti reġistrati fil-VIS li jkunu diġà kisbu u użaw legalment viża waħda fi żmien it-

18-il xahar li jiġu qabel l-applikazzjoni tagħhom, jew kellhom MEV, viża nazzjonali għal 

soġġorn fit-tul jew permess ta’ residenza. 

Fir-rigward tal-kooperazzjoni konsulari, ir-rapporteur iqis li l-applikanti m’għandhomx jiġu 

mġiegħla jagħmlu vjaġġ bir-ritorn ta’ aktar minn 1 000 km jew li jqattgħu lejl biex jaslu 

għand il-konsulat tal-Istat Membru kompetenti għall-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-viża, 

jekk ikun hemm alternattiva aħjar ma’ konsulat ta’ Stat Membru ieħor. 

Ir-rapporteur jixtieq ukoll itejjeb l-aċċessibilità tas-sit tal-Internet għal viża Schengen billi ssir 

disponibbli f’aktar lingwi. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jissuġġerixxi l-ikkomplementar tar-rekwiżiti li jikkonċernaw id-

dokumenti ta’ sostenn relatati mal-akkomodazzjoni preżentati minn applikant. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Għandu jiġi preżunt li l-applikanti li 

huma rreġistrati fil-VIS u li kisbu u użaw 

legalment żewġ viżi fit-12-il xahar qabel l-

applikazzjoni jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

tad-dħul dwar ir-riskju tal-immigrazzjoni 

irregolari u l-ħtieġa li jkollhom biżżejjed 

mezzi ta' sussistenza. Madankollu, din il-

preżunzjoni għandha titqies konfutabbli 

jekk l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 

li waħda jew aktar minn dawn il-

kundizzjonijiet mhijiex sodisfatta f’każijiet 

individwali. 

(10) Għandu jiġi preżunt li l-applikanti li 

huma rreġistrati fil-VIS u li kisbu u użaw 

viża legalment fit-18-il xahar qabel l-

applikazzjoni jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

tad-dħul dwar ir-riskju tal-immigrazzjoni 

irregolari u l-ħtieġa li jkollhom biżżejjed 

mezzi ta' sussistenza. Madankollu, din il-

preżunzjoni għandha titqies konfutabbli 

jekk l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 

li waħda jew aktar minn dawn il-

kundizzjonijiet mhijiex sodisfatta f’każijiet 

individwali. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kriterji proposti huma restrittivi wisq għal vjaġġaturi li diġà nħarġitilhom viża għal dħul 

multiplu, viża nazzjonali għal soġġorn fit-tul jew permess ta’ residenza. Speċjalment għal 

membri tal-ekwipaġġ ta’ bastimenti tal-kruċieri, l-istaġjonalità u t-tul medju tal-kuntratti 

tagħhom jagħmlu l-ksib ta’ żewġ viżi f’perjodu ta’ 12-il xahar diffiċli. L-użu legali ta’ viża 

waħda għandu jkun biżżejjed. Dan ma jżidx ir-riskju għas-sigurtà, peress li huma biss l-

applikanti b’rekord ippruvat ta’ żjarat legali li jkunu intitolati għal viża għal dħul multiplu. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

dwar it-tranżitu miż-żoni internazzjonali 

tal-ajruporti sabiex tiġi miġġielda l-

immigrazzjoni irregolari . 

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 

dwar it-tranżitu miż-żoni internazzjonali 

tal-ajruporti sabiex tiġi miġġielda l-

immigrazzjoni irregolari . Għaldaqstant 
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Għaldaqstant għandha tiġi stabbilita lista 

komuni ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini 

tagħhom għandhom ikunu meħtieġa li 

jżommu viża għal tranżitu fl-ajruport. 

Madankollu, meta Stat Membru 

jesperjenza fluss f'daqqa u sostanzjali ta’ 

immigranti irregolari , huwa għandu jkun 

kapaċi jintroduċi temporanjament ir-

 rekwiżit għal viża għal tranżitu fl-ajru għal 

ċittadini ta’ pajjiż terz. Il-kundizzjonijiet u 

l-proċeduri biex isir dan għandhom ikunu 

stabbiliti sabiex jassiguraw li l-

applikazzjoni ta’ din il-miżura tkun limitata 

fiż-żmien u li skont il-prinċipju tal-

proporzjonalità, il-proposta ma tmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jintlaħaq l-għan. Il-kamp ta' applikazzjoni 

tar-rekwiżit ta’ viża għal tranżitu fl-

ajruport għandu jkun limitat għal reazzjoni 

għas-sitwazzjoni speċifika li wasslet għall-

introduzzjoni tal-miżura.  

għandha tiġi stabbilita lista komuni ta’ 

pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom 

għandhom ikunu meħtieġa li jżommu viża 

għal tranżitu fl-ajruport. Madankollu, meta 

Stat Membru jesperjenza fluss f'daqqa u 

sostanzjali ta’ immigranti irregolari, huwa 

għandu jkun kapaċi jintroduċi 

temporanjament ir-rekwiżit għal viża għal 

tranżitu fl-ajru għal ċittadini ta’ pajjiż terz. 

Il-kundizzjonijiet u l-proċeduri biex isir 

dan għandhom ikunu stabbiliti sabiex 

jassiguraw li l-applikazzjoni ta’ din il-

miżura tkun limitata fiż-żmien u li skont il-

prinċipju tal-proporzjonalità, il-proposta 

ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ sabiex jintlaħaq l-għan. Il-kamp 

ta’ applikazzjoni tar-rekwiżit ta’ viża għal 

tranżitu fl-ajruport għandu jkun limitat għal 

reazzjoni għas-sitwazzjoni speċifika li 

wasslet għall-introduzzjoni tal-miżura, u 

għandu jiġi deċiż wara konsultazzjoni 

mill-Kummissjoni u filwaqt li tkun qieset 

il-pożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra. 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Il-ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera esterna 

għandu, fil-prinċipju, jibqa’ każ 

eċċezzjonali. Madankollu, biex tippermetti 

li l-Istati Membri jippromwovu t-turiżmu 

għal żmien qasir, huma għandhom ikunu 

awtorizzati li joħorġu viżi fil-fruntiera 

esterna abbażi ta' skema temporanja u 

b'notifika u pubblikazzjoni tal-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema. Dawn l-iskemi 

għandhom ikunu ta’ natura temporanja u l-

validità tal-viża maħruġa għandha tkun 

limitata għat-territorju tal-Istat Membru 

emittenti. 

(30) Il-ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera esterna 

għandu, fil-prinċipju, jibqa’ każ 

eċċezzjonali. Madankollu, biex tippermetti 

li l-Istati Membri jippromwovu t-turiżmu 

għal żmien qasir, huma għandhom ikunu 

awtorizzati li joħorġu viżi fil-fruntiera 

esterna abbażi ta' skema temporanja u 

b'notifika u pubblikazzjoni tal-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema. Dawn l-iskemi 

għandhom ikunu ta’ natura temporanja u l-

validità tal-viża maħruġa għandha tkun 

limitata għat-territorju tal-Istat Membru 

emittenti. Sabiex jiġi ffaċilitat l-użu ta’ tali 

skemi, l-Istati Membri jistgħu 

jistabbilixxu sistema ta’ pre-reġistrazzjoni 

onlajn bla ħlas għall-applikanti għal viża 

mal-fruntiera esterna.  
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Ġustifikazzjoni 

Biex ikunu evitati l-kjuwijiet u d-dewmien fuq il-fruntiera esterna, l-awtoritajiet kompetenti 

jistgħu jiġu notifikati dwar applikanti għall-viża permezz ta’ sistema ta’ pre-reġistrazzjoni 

onlajn li se tiffaċilita l-eżami u l-ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera esterna. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 39a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (39a) Huwa tal-akbar importanza li l-

Kummissjoni tiżviluppa websajt uniformi 

li tippermetti lill-applikanti jippreżentaw l-

applikazzjonijiet għal viżi onlajn, bil-ħsieb 

li jiġu ffaċilitati l-applikanti u li jiġu 

attirati aktar turisti lejn iż-żona Schengen. 

Ġustifikazzjoni 

Pajjiżi bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-Indja diġà stabbilew sistema onlajn għat-tressiq ta’ 

applikazzjonijiet għal viża biex jiffaċilitaw l-applikanti u jattiraw aktar viżitaturi. Huwa 

importanti li l-Kummissjoni tibda taħdem fuq websajt onlajn uniformi tal-UE fejn l-applikanti 

jistgħu jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom b’mod elettroniku. Dan se jnaqqas ħafna mill-

burokrazija u l-piż tal-konsulati u l-awtoritajiet kompetenti. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. “vjaġġatur regolari rreġistrat fil-VIS" 

tfisser applikant għall-viża li jkun 

irreġistrat fis-Sistema tal-Informazzjoni 

dwar il-Viża u li jkun kiseb żewġ viżi fi 

żmien it-12-il xahar li jiġu qabel l-

applikazzjoni; 

9. “vjaġġatur regolari rreġistrat fil-VIS” 

tfisser applikant għall-viża li: 

 (a) ikun irreġistrat fis-Sistema tal-

Informazzjoni dwar il-Viża u li jkun kiseb 

viża fi żmien it-18-il xahar li jiġu qabel l-

applikazzjoni; jew 

 (b) ikun preċedentement kiseb viża għal 

dħul multiplu, viża nazzjonali (tip “D”) 
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jew permess ta’ residenza nazzjonali 

maħruġ minn Stat Membru li kien validu 

għal mill-anqas sitt xhur diment li l-

applikazzjoni tiġi ppreżentata mhux aktar 

tard minn 12-il xahar wara l-iskadenza 

ta’ din il-viża għal dħul multiplu, il-viża 

nazzjonali jew permess ta’ residenza 

nazzjonali. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kriterji proposti huma restrittivi wisq għal vjaġġaturi li diġà nħarġitilhom viża għal dħul 

multiplu, viża nazzjonali għal soġġorn fit-tul jew permess ta’ residenza. Speċjalment għal 

membri tal-ekwipaġġ ta’ bastimenti tal-kruċieri, l-istaġjonalità u t-tul medju tal-kuntratti 

tagħhom jagħmlu l-ksib ta’ żewġ viżi f’perjodu ta’ 12-il xahar diffiċli. L-użu legali ta’ viża 

waħda għandu jkun biżżejjed. Dan ma jżidx ir-riskju għas-sigurtà, peress li huma biss l-

applikanti b’rekord ippruvat ta’ żjarat legali li jkunu intitolati għal viża għal dħul multiplu. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jekk l-Istat Membru li huwa kompetenti 

skont il-paragrafu 1 punt (a) jew (b), la 

huwa preżenti u lanqas huwa rappreżentat 

fil-pajjiż terz fejn l-applikant jippreżenta l-

applikazzjoni skont l-Artikolu 6, l-

applikant huwa intitolat li jippreżenta 

applikazzjoni: 

2. Jekk l-Istat Membru li huwa kompetenti 

skont il-paragrafu 1, punt (a) jew (b), la 

huwa preżenti u lanqas huwa rappreżentat 

fil-pajjiż terz fejn l-applikant jippreżenta l-

applikazzjoni skont l-Artikolu 6, jew meta 

l-eqreb konsulat ta' dak l-Istat Membru 

jew Ċentru tal-Viżi Schengen ikun jinsab 

aktar minn 500 km mill-post ta’ residenza 

tal-applikant, jew jekk vjaġġ bir-ritorn bit-

trasport pubbliku mill-post ta’ residenza 

tal-applikant ikun jeħtieġ waqfa tul il-lejl, 

l-applikant huwa intitolat li jippreżenta l-

applikazzjoni: 

Ġustifikazzjoni 

Il-bidla proposta tindirizza l-inkonvenjent iffaċċjat minn xi applikanti f’pajjiżi kbar ħafna (eż. 

iċ-Ċina, l-Indja, ir-Russja) li jkunu meħtieġa jivvjaġġaw 1 000 km jew aktar, jew li jqattgħu 

waqfa ta' lejl, biex jippreżentaw applikazzjoni f’konsulat tal-Istat Membru kompetenti. Ikun 

xieraq li tiġi estiża l-possibilità li l-applikazzjoni għall-viża titressaq fil-konsulat ta’ Stat 

Membru ieħor biex jiġi evitat tali inkonvenjent. 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu 

ppreżentati sitt xhur qabel u mhux aktar 

tard minn 15-il jum kalendarju qabel il-

bidu taż-żjara prevista.  

1. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu 

ppreżentati tnax-il xahar qabel u mhux 

aktar tard minn 15-il jum kalendarju qabel 

il-bidu taż-żjara prevista. 

Ġustifikazzjoni 

Sitt xhur mhumiex biżżejjed għall-prenotazzjonijiet minn kmieni.  Pereżempju, prenotazzjoni 

tal-kruċieri hija possibbli sa minn 18-il xahar bil-quddiem. Din l-emenda tindirizza l-

inċertezza ta’ vjaġġaturi potenzjali dwar jekk għandhomx jipprenotaw kruċiera jew vaganza 

b’kollox inkluż ta’ tip ieħor. Dan ikun ta’ benefiċċju wkoll għall-membri tal-ekwipaġġ li diġà 

jservu abbord qabel ma jibdew iservu fuq bastiment tal-kruċieri fl-Ewropa u li jkollhom 

diffikultajiet biex japplikaw għal viża fiż-żmien ta’ 6 xhur propost mill-Kummissjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 12, il-konsulati għandhom 

jippermettu li dokumenti tal-ivvjaġġar, 

formoli ta’ applikazzjoni u 

dokumentazzjoni oħra ta’ sostenn jiġu 

ppreżentati elettronikament. 

Ġustifikazzjoni 

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi stabbiliti fil-Kodiċi dwar il-Viżi fir-rigward tal-ħtieġa 

biex jattendu konsulat biex jipprovdu marki tas-swaba’ u data bijometrika, u sabiex ikun 

faċilitat l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal viżi turistiċi, huwa importanti li l-formoli ta’ 

applikazzjoni, id-dokumenti tal-ivvjaġġar, ritratti u dokumentazzjoni oħra ta’ sostenn ikunu 

jistgħu jiġu proċessati elettronikament. Dan jagħmel ukoll aktar faċli t-tressiq tagħhom għal 

użu f’applikazzjonijiet tal-viża fil-ġejjieni. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kontenut ta’ verżjoni elettronika tal-

formola tal-applikazzjoni, jekk applikabbli, 

ikun kif stabbilit fl-Anness I. 

2. Verżjoni elettronika tal-formola tal-

applikazzjoni għandha tkun disponibbli u 

l-kontenut tagħha għandu jkun kif 

stabbilit fl-Anness I. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li din il-formola tista’ timtela b’mod elettroniku. Dan se jagħmel 

il-proċess tal-applikazzjonijiet aktar faċli għall-applikanti kif ukoll għall-konsulati. Dan 

għandu wkoll itejjeb il-ġestjoni u l-arkivjar tal-fajls u jkun ta’ benefiċċju f’termini ta’ tnaqqis 

tal-burokrazija għal viżi turistiċi jew nies li jżuru l-Unjoni Ewropea b’mod regolari. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 ma 

japplikawx għal applikanti li huma 

vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS u li 

jkunu użaw legalment iż-żewġ viżi miksuba 

minn qabel. 

2. Il-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 ma 

japplikawx għal applikanti li huma 

vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS u li 

jkunu użaw legalment il-viża miksuba 

minn qabel. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) parteċipanti li m’għandhomx aktar 

minn ħamsa u għoxrin sena f’seminars, 

konferenzi, avvenimenti kulturali u 

edukattivi, organizzati minn 

organizzazzjonijiet bla skop ta’ qligħ; 

(e) parteċipanti li m'għandhomx aktar minn 

tletin sena f'seminars, konferenzi, 

avvenimenti kulturali u edukattivi, 

organizzati minn organizzazzjonijiet bla 

skop ta' qligħ; 

Ġustifikazzjoni 

Il-limitu ta’ età sabiex jiġu eżentati minn tariffi tal-viża għandu jogħla, peress li ħafna 

żgħażagħ ta’ din l-età jkunu għadhom qed jistudjaw u jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ taħriġ u 

seminars. L-għan ta’ din l-emenda huwa li l-proċess tal-viża jsir aktar faċli għaż-żgħażagħ li 

jixtiequ jżuru l-UE u jieħdu vantaġġ minn dak li qiegħed jiġi offrut għal turisti hawnhekk 
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mingħajr ma jitilfu l-interess tagħhom minħabba l-prezz tal-viża. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jekk il-konsulat mhuwiex kompetenti, 

dan għandu mingħajr dewmien irodd lura 

l-formola tal-applikazzjoni u kwalunkwe 

dokument ippreżentat mill-applikant, 

jirrimborsa t-tariffa għall-viża, u jindika 

liema konsulat huwa kompetenti. 

2. Jekk il-konsulat mhuwiex kompetenti, 

dan għandu f'mhux aktar minn tmint ijiem 

kalendarji jrodd lura l-formola tal-

applikazzjoni u kwalunkwe dokument 

ippreżentat mill-applikant, jirrimborsa t-

tariffa għall-viża, u jindika liema konsulat 

huwa kompetenti. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi 

li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-

paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfatti, l-

applikazzjoni mhijiex ammissibbli u l-

konsulat għandu mingħajr dewmien: 

3. Fejn il-konsulat kompetenti jikkonkludi 

li l-kondizzjonijiet imsemmijin fil-

paragrafu 1 ma jkunux ġew sodisfatti, l-

applikazzjoni mhijiex ammissibbli u l-

konsulat għandu f'mhux aktar minn 

tmint ijiem kalendarji: 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-eżami ta’ applikazzjoni għal viża 

uniformi li tkun saret minn vjaġġatur 

regolari rreġistrat fil-VIS li jkun legalment 

uża żewġ viżi miksuba minn qabel, jiġi 

preżunt li l-applikant jissodisfa l-

kundizzjonijiet tad-dħul dwar ir-riskju tal-

immigrazzjoni irregolari, riskju lis-sigurtà 

tal-Istati Membri, u l-pussess ta’ mezzi 

2. Fl-eżami ta’ applikazzjoni għal viża 

uniformi li tkun saret minn vjaġġatur 

regolari rreġistrat fil-VIS li jkun legalment 

uża viża miksuba minn qabel, jiġi preżunt 

li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet 

tad-dħul dwar ir-riskju tal-immigrazzjoni 

irregolari, riskju lis-sigurtà tal-Istati 

Membri, u l-pussess ta’ mezzi suffiċjenti 
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suffiċjenti ta’ sussistenza. ta’ sussistenza. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni teħtieġ li l-applikanti jkunu kisbu żewġ viżi fl-aħħar 12-il xahar 

sabiex isiru vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS u jibbenefikaw minn viża għal dħul 

multiplu. Din id-dispożizzjoni għandha tiġi modifikata f’konformità mal-emenda għad-

definizzjoni ta’ “vjaġġatur regolari rreġistrat fil-VIS”. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż sa 

massimu ta' 20 jum kalendarju f'każijiet 

individwali, notevolment meta huwa 

meħtieġ skrutinju aktar dettaljat tal-

applikazzjoni. 

2. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż sa 

massimu ta' 20 jum kalendarju f'każijiet 

individwali, notevolment meta huwa 

meħtieġ skrutinju aktar dettaljat tal-

applikazzjoni jew minħabba l-volum tax-

xogħol tal-konsulat kompetenti. 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jingħata aktar żmien għal konsulati li jaffaċċjaw il-volum tax-xogħol. Il-ħin tal-

ipproċessar u deċiżjoni jiddependi wkoll fuq l-istaġun u l-lokalità ġeografika. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Applikazzjonijiet ta' qraba stretti taċ-

ċittadini tal-Unjoni msemmija fl-

Artikolu 8(3) u tal-membri tal-familja taċ-

ċittadini tal-Unjoni kif imsemmija fl-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE 

jiġu deċiżi fi żmien ħamest ijiem kalendarji 

mid-data tal-preżentazzjoni ta' 

applikazzjoni. Dan il-perjodu jista’ jiġi 

estiż sa massimu ta’ għaxart ijiem 

kalendarji f’każijiet individwali, 

notevolment meta jkun jinħtieġ aktar 

skrutinju tal-applikazzjoni. 

3. Applikazzjonijiet ta' qraba stretti taċ-

ċittadini tal-Unjoni msemmija fl-

Artikolu 8(3) u tal-membri tal-familja taċ-

ċittadini tal-Unjoni kif imsemmija fl-

Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/38/KE 

jiġu deċiżi fi żmien ħamest ijiem kalendarji 

mid-data tal-preżentazzjoni ta' 

applikazzjoni. Dak il-perjodu jista' jiġi 

estiż sa massimu ta' 10 ijiem kalendarji 

f'każijiet individwali, notevolment meta 

jkun meħtieġ skrutinju ulterjuri tal-

applikazzjoni jew minħabba l-volum tax-



 

PE557.179v04-00 116/124 RR\1093195MT.doc 

MT 

xogħol tal-konsulat kompetenti. 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jingħata aktar żmien għal konsulati li jaffaċċjaw il-volum tax-xogħol. Il-ħin tal-

ipproċessar u deċiżjoni jiddependi wkoll fuq l-istaġun u l-lokalità ġeografika. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-viża tista' tinħareġ għal dħul wieħed 

jew aktar. Il-perjodu ta’ validità ta' viża 

għal dħul multiplu m’għandux jaqbeż il-

ħames snin. Il-perjodu ta’ validità ta’ viża 

għal dħul multiplu jista' jestendi lil hinn 

mill-perjodu ta’ validità tal-passaport li 

għalih ikun hemm il-viża. 

2. Il-viża tista' tinħareġ għal dħul wieħed 

jew aktar. Il-perjodu ta’ validità ta’ viża 

għal dħul multiplu m’għandux jaqbeż l-

għaxar snin. Il-perjodu ta’ validità ta’ viża 

għal dħul multiplu jista' jestendi lil hinn 

mill-perjodu ta’ validità tal-passaport li 

għalih ikun hemm il-viża. 

Ġustifikazzjoni 

Hemm ħafna eżempji ta’ viżi għal dħul multiplu għal perjodi twal sa 10 snin. Pereżempju, l-

Istati Uniti tal-Amerka u l-Kanada jagħtu din il-faċilitazzjoni lil ċittadini Ċiniżi. L-għoti ta’ 

viżi għal dħul multiplu ta’ 10 snin lil vjaġġaturi leġittimi jgħin biex l-Ewropa tibqa’ d-

destinazzjoni turistika ewlenija fid-dinja. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS li 

jkunu legalment użaw iż-żewġ viżi miksuba 

minn qabel jinħarġulhom viża għal dħul 

multiplu valida għal mill-inqas tliet snin. 

3. Vjaġġaturi regolari rreġistrati fil-VIS li 

jkunu legalment użaw il-viża tagħhom 

miksuba minn qabel tinħarġilhom viża 

għal dħul multiplu valida għal mill-anqas 

ħames snin. 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tal-limitu minimu ta’ validità ta’ viża għal dħul multiplu tista’ wkoll iżżid l-għadd ta’ 

żjarat minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-Ewropa u tagħti spinta lill-ekonomija. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Applikanti msemmija fil-paragrafu 3 li 

użaw legalment il-viża għal dħul multiplu 

valida għal tliet snin tinħarġilhom viża 

għal dħul multiplu valida għal ħames snin 

diment li l-applikazzjoni tiġi ppreżentata 

mhux aktar tard minn sena mid-data ta' 

skadenza tal-viża bi dħul multiplu valida 

għal tliet snin. 

4. Applikanti li użaw legalment il-viża għal 

dħul multiplu msemmija fil-paragrafu 3 

tinħarġilhom viża għal dħul multiplu ġdida 

valida għal tal-anqas ħames snin diment li 

l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mhux aktar 

tard minn sena mid-data ta' skadenza tal-

viża bi dħul multiplu msemmija fil-

paragrafu 3. 

Ġustifikazzjoni 

Iż-żieda tal-limitu minimu ta’ validità ta’ viża għal dħul multiplu tista’ wkoll iżżid l-għadd ta’ 

żjarat minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-Ewropa u tagħti spinta lill-ekonomija. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu lill-

applikanti jinnotifikaw minn qabel lill-

awtoritajiet kompetenti dwar l-

applikazzjoni tagħhom għall-ħruġ ta’ viża 

fil-fruntiera esterna permezz ta’ sistema 

ta’ pre-reġistrazjoni onlajn bla ħlas. 

Ġustifikazzjoni 

Biex ikunu evitati l-kjuwijiet u d-dewmien fuq il-fruntiera esterna, l-awtoritajiet kompetenti 

jistgħu jiġu notifikati dwar applikanti għall-viża permezz ta’ sistema ta’ pre-reġistrazzjoni 

onlajn li se tiffaċilita l-eżami u l-ħruġ ta’ viżi fil-fruntiera esterna. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri jinnotifikaw l-iskemi 

previsti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel il-bidu tal-

implimentazzjoni tagħhom. In-notifika 

tiddefinixxi l-kategoriji tal-benefiċjarji, l-

ambitu ġeografiku, il-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema u l-miżuri 

previsti biex jiżguraw il-verifika tal-

kundizzjonijiet tal-ħruġ tal-viża. 

5. L-Istati Membri jinnotifikaw l-iskemi 

previsti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel il-bidu tal-

implimentazzjoni tagħhom. In-notifika 

tiddefinixxi l-kategoriji tal-benefiċjarji, l-

ambitu ġeografiku, il-modalitajiet 

organizzattivi tal-iskema, il-miżuri previsti 

biex jiżguraw il-verifika tal-kundizzjonijiet 

tal-ħruġ tal-viża, u jekk ikun applikabbli, 

il-modalitajiet tas-sistema ta' pre-

reġistrazzjoni onlajn. 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Baħri li huwa mitlub li jkollu viża meta 

jaqsam il-fruntieri esterni tal-Istati Membri 

jista’ jingħata viża mal-fruntiera fejn: 

1. Baħri li huwa mitlub li jkollu viża meta 

jaqsam il-fruntieri esterni tal-Istati Membri 

għandu jingħata viża mal-fruntiera fejn: 

Ġustifikazzjoni 

L-esperjenza wriet li hemm diverġenzi kbar bejn l-Istati Membri f’dak li għandu x’jaqsam 

ma’ jekk il-baħħara li jkunu biss għaddejjin mingħajr ma jieqfu huma meħtieġa li jkollhom 

viżi. Jeħtieġ li jintemmu dawn l-arranġamenti arbitrarji u jiġu armonizzati r-regoli sabiex 

ikun hemm livell ogħla ta’ ċertezza tad-dritt. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 32(1); u 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba n-natura tal-ħidma, it-tul tal-kuntratti u l-fatt li l-baħħara li diġà huma impjegati 

fuq bastiment meta jaslu fiż-żona Schengen, huma għandu jkollhom il-flessibilità li japplikaw 
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għal viża fil-fruntiera. Għaldaqstant, huwa suġġerit li din id-dispożizzjoni titħassar, b’tali 

mod li l-baħħara jkunu jistgħu japplikaw fil-fruntiera sakemm dawn ikunu qed jaqsmu dik il-

fruntiera bil-għan li jimbarkaw, jimbarkaw mill-ġdid jew jiżbarkaw minn fuq vapur li fuqu 

jkunu se jaħdmu jew fejn ikunu ħadmu. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istikers tal-viża 

għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta’ 

sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-

telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-

istokk ta’ stikers tal-viża tiegħu u 

jirreġistra kif intużat kull stiker tal-viża. 

2. Il-ħażna u l-ġestjoni tal-istikers tal-viża 

għandhom ikunu suġġetti għal miżuri ta’ 

sigurtà adatti biex jiġu evitati l-frodi jew it-

telf. Kull konsulat għandu jżomm kont tal-

istokk ta’ stikers tal-viża tiegħu u 

jirreġistra kif intużat kull stiker tal-viża. 

Sistemi diġitali għandhom għaldaqstant 

jiġu żviluppati biex jiżguraw trasparenza 

fil-ġestjoni ta’ stikers tal-viża. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom 

iżommu arkivji tal-applikazzjonijiet. Kull 

fajl individwali għandu jkun fih il-formola 

tal-applikazzjoni, il-kopji tad-dokumenti 

ta’ sostenn rilevanti, reġistrazzjoni tal-

kontrolli li saru u n-numru ta’ referenza 

għall-viża maħruġa, sabiex il-persunal ikun 

jista’ jibni mill-ġdid, jekk hemm bżonn, l-

isfond għad-deċiżjoni meħuda dwar l-

applikazzjoni. 

3. Il-konsulati tal-Istati Membri għandhom 

iżommu arkivji diġitali tal-

applikazzjonijiet. Kull fajl individwali 

għandu jkun fih il-formola tal-

applikazzjoni, il-kopji tad-dokumenti ta’ 

sostenn rilevanti, reġistrazzjoni tal-

kontrolli li saru u n-numru ta’ referenza 

għall-viża maħruġa, sabiex il-persunal ikun 

jista’ jibni mill-ġdid, jekk hemm bżonn, l-

isfond għad-deċiżjoni meħuda dwar l-

applikazzjoni. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 36 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu 

minn persunal adatt f’għadd suffiċjenti 

biex iwettqu l-kompiti relatati mal-eżami 

tal-applikazzjonijiet, b’tali mod li jiżguraw 

kwalità raġonevoli u armonizzata tas-

servizz lill-pubbliku. 

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu 

minn persunal adatt f’għadd suffiċjenti 

biex iwettqu l-kompiti relatati mal-eżami 

tal-applikazzjonijiet, b’tali mod li jiżguraw 

kwalità raġonevoli u armonizzata tas-

servizz lill-pubbliku. Il-membri tal-

persunal għandhom jirċievu taħriġ dwar 

il-ġestjoni ta’ fajls elettroniċi u diġitali. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 45 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni tistabbilixxi websajt tal-

Internet għal viża Schengen li jkun fiha l-

informazzjoni kollha rilevanti rigward l-

applikazzjoni għal viża. 

4. Il-Kummissjoni tistabbilixxi websajt tal-

Internet għal viża Schengen li jkun fiha l-

informazzjoni kollha rilevanti rigward l-

applikazzjoni għal viża. Dik il-websajt 

għandha tkun disponibbli fil-lingwi 

uffiċjali kollha tal-Unjoni u fil-lingwa 

prinċipali tal-ħames pajjiżi terzi bl-ogħla 

numru ta’ applikazzjonijiet għall-viża 

Schengen. Għandha tkun aċċessibbli fil-

formati kollha meħtieġa biex tiġi żgurata 

l-aċċessibilità għall-persuni b’diżabilità. 

Barra minn hekk, il-websajt għandha 

tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt u l-links tal-

internet tal-konsulati tal-Istati Membri 

responsabbli biex jeżaminaw 

applikazzjoni għall-viża. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tinħoloq websajt li topera bħala punt uniku ta’ servizz għall-informazzjoni 

kollha dwar l-applikazzjoni għall-viża. Minħabba l-kumplessità tal-Kodiċi dwar il-Viżi, l-

applikanti għal viża jeħtiġilhom jingħataw informazzjoni sempliċi biex ikunu jafu meta, fejn u 

kif għandha ssir applikazzjoni għal viża. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A – punt 3 – sottopunt a 



 

RR\1093195MT.doc 121/124 PE557.179v04-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dokumenti relatati mal-

akkomodazzjoni; 

(a) dokumenti relatati mal-

akkomodazzjoni, jew prova ta’ mezzi 

suffiċjenti biex ikopru l-akkomodazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Il-prova ta’ mezzi suffiċjenti biex ikopru l-akkomodazzjoni għandha tkun imsemmija f’dan il-

paragrafu, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-Artikolu 13(1) punt b. Fil-fatt, dokumenti relatati mal-

akkomodazzjoni jistgħu ma jkunux adegwati biex jiġi ppruvat li l-vjaġġaturi jkunu se 

joqogħdu f’lukanda jew akkomodazzjoni oħra, peress li jafu jikkanċellaw il-prenotazzjoni 

wara l-konferma. 
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