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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) F'konformità mal-paragrafi 22 u 23 
tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-
Tfassil Aħjar tal-Liġijiet24, jenħtieġ li l-
Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din 
id-Direttiva, b'mod partikolari abbażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi, biex 
tivvaluta l-effetti reali tad-Direttiva u l-
ħtieġa għal kwalunkwe azzjoni ulterjuri.

(19) F'konformità mal-paragrafi 22 u 23 
tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-
Tfassil Aħjar tal-Liġijiet24, jenħtieġ li l-
Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din 
id-Direttiva, b'mod partikolari abbażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi, biex 
tivvaluta l-effetti reali tad-Direttiva, inkluż 
l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali, u l-
ħtieġa għal kwalunkwe azzjoni ulterjuri. L-
evalwazzjoni jenħtieġ li tkun disponibbli 
għall-Parlament Ewropew, għall-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data u għall-Aġenzija għad-Drittijiet 
Fundamentali.

_________________ _________________
24 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, 

24 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, 



PE631.626/ 2

MT

p. 1). p. 1).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien 36 siegħa mir-riċevuta tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istat Membru tan-nazzjonalità għandu 
jwieġeb għall-konsultazzjoni f'konformità 
mal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 
(UE) 2015/637 u għandu jikkonferma jekk 
l-applikant għandux in-nazzjonalità tiegħu. 
Mal-konferma tan-nazzjonalità tal-
applikant, l-Istat Membru li jassisti għandu 
jipprovdi lill-applikant bl-ETD tal-UE 
mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li 
jaħbat wara dak li fih tiġi riċevuta t-
tweġiba mingħand l-Istat Membru tan-
nazzjonalità.

3. Fi żmien 24 siegħa mir-riċevuta tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istat Membru tan-nazzjonalità għandu 
jwieġeb għall-konsultazzjoni f'konformità 
mal-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 
(UE) 2015/637 u għandu jikkonferma jekk 
l-applikant għandux in-nazzjonalità tiegħu. 
Mal-konferma tan-nazzjonalità tal-
applikant, l-Istat Membru li jassisti għandu 
jipprovdi lill-applikant bl-ETD tal-UE 
mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li 
jaħbat wara dak li fih tiġi riċevuta t-
tweġiba mingħand l-Istat Membru tan-
nazzjonalità.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F'każijiet ta' eċċezzjoni debitament 
iġġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
aktar mil-limiti ta' żmien stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 3.

4. F'każijiet ta' eċċezzjoni debitament 
iġġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jieħdu 
inqas jew aktar mil-limiti ta' żmien 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 3.

Ġustifikazzjoni

F'sitwazzjonijiet estremi jista' jkun meħtieġ li l-Istat Membru li jassisti jwassal l-ETD tal-UE 
qabel il-"jum ta' xogħol segwenti" wara li jkun irċieva l-konferma tal-identità mill-Istat 
Membru taċ-ċittadinanza, pereżempju biex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' tmiem il-ġimgħa jew 
ta' btajjel pubbliċi li jdewmu l-proċess.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux qabel ħames snin wara d-data 
tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 
inkluż dwar l-adegwatezza tal-livell ta' 
sigurtà tad-data personali.

1. Mhux qabel tliet snin wara d-data tat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 
inkluż dwar l-adegwatezza tal-livell ta' 
sigurtà tad-data personali u l-impatt 
possibbli fuq id-drittijiet fundamentali.


