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Emenda  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 2: Ix-xogħol 

u l-irtirar fl-Unjoni – inċiż 4a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • ir-regoli dwar ir-responsabbiltà u 

l-assigurazzjoni obbligatorji fi Stat 

Membru ieħor 

Or. en 

Emenda  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 2: Ix-xogħol 

u l-irtirar fl-Unjoni – inċiż 6a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • id-drittijiet soċjali u t-termini tal-

impjieg ta' ħaddiema stazzjonati 

Or. en 

Emenda  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 2: Ix-xogħol 

u l-irtirar fl-Unjoni – inċiż 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• id-drittijiet u l-obbligi tas-sigurtà 

soċjali fl-Unjoni inklużi dawk relatati mat-

teħid ta' pensjonijiet 

• id-drittijiet u l-obbligi tas-sigurtà 

soċjali fl-Unjoni inklużi dawk relatati mat-

teħid ta' pensjonijiet u l-benefiċċji tal-

qgħad 
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Or. en 

Emenda  358 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 3: Il-vetturi 

fl-Unjoni – inċiż 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• ir-regoli dwar it-traffiku nazzjonali 

u r-rekwiżiti għas-sewwieqa 

• ir-regoli dwar it-traffiku nazzjonali 

u r-rekwiżiti għas-sewwieqa, bħal stikers 

tal-pedaġġ u tal-emissjonijiet għal żjarat 

temporanji jew permanenti fi Stat 

Membru ieħor 

Or. en 

 

Emenda  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 4: Ir-

residenza fi Stat Membru ieħor – inċiż 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • rekwiżiti għan-naturalizzazzjoni 

ta' resident li jgħix fi Stat Membru ieħor 

Or. en 

Emenda  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 4: Ir-

residenza fi Stat Membru ieħor – inċiż 3b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • l-obbligi f'każ ta' mewt u ta' 

ripatrijazzjoni tal-fdalijiet 

Or. en 

 

 

Emenda  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 5: L-

edukazzjoni jew it-taħriġ fi Stat Membru ieħor – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• l-attendenza ta' skola fi Stat 

Membru ieħor 

• l-attendenza ta' skejjel materni, 

kindergarten u skola fi Stat Membru ieħor 

Or. en 

Emenda  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 5: L-

edukazzjoni jew it-taħriġ fi Stat Membru ieħor – inċiż 1 (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • l-attendenza ta' ċentru ta' tagħlim 

għall-adulti fi Stat Membru ieħor 

Or. en 

 

Emenda  363 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 6: Il-kura 
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tas-saħħa – inċiż 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • il-kopertura tal-assigurazzjoni tas-

saħħa fi Stat Membru ieħor 

Or. en 

 

Emenda  364 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 6: Il-kura 

tas-saħħa – inċiż 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • l-informazzjoni relatata mas-

sigurtà soċjali u mal-assigurazzjoni, 

inkluża l-possibbiltà li tiġi ordnata l-Karta 

tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 

Ewropea 

Or. en 

 

 

Emenda  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 6: Il-kura 

tas-saħħa – inċiż 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • l-informazzjoni dwar programmi 

tal-kura tas-saħħa preventiva pubbliċi  

Or. en 
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Emenda  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 6: Il-kura 

tas-saħħa – inċiż 2b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • l-informazzjoni dwar in-numri ta' 

emerġenza  

Or. en 

Emenda  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 6: Il-kura 

tas-saħħa – inċiż 2c (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • iċ-ċaqliq lejn dar tal-anzjani 

Or. en 

Emenda  368 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 7: Id-

drittijiet, l-obbligi u r-regoli transfruntiera tal-familja – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

•  it-twelid, il-kustodja għall-minuri, 

ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri, l-obbligi 

ta' manteniment b'konnessjoni mat-tfal 

f'sitwazzjoni ta' familja transfruntiera 

•  it-twelid, il-kustodja għall-minuri, 

ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri, il-

maternità surrogata u l-adozzjoni, inkluża 

t-tieni adozzjoni mill-ġenituri, l-obbligi ta' 

manteniment b'konnessjoni mat-tfal 

f'sitwazzjoni ta' familja transfruntiera 

Or. en 
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Emenda  369 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 7: Id-

drittijiet, l-obbligi u r-regoli transfruntiera tal-familja – inċiż 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• il-ħajja f'koppja ta' nazzjonalitajiet 

differenti (iż-żwieġ, is-separazzjoni, id-

divorzju, id-drittijiet tal-proprjetà 

matrimonjali, id-drittijiet tal-koabitanti) 

• il-ħajja f'koppja ta' nazzjonalitajiet 

differenti mingħajr diskriminazzjoni 

abbażi tal-orjentazzjoni sesswali (iż-

żwieġ, is-sħubija ċivili/irreġistrata, is-

separazzjoni, id-divorzju, id-drittijiet tal-

proprjetà matrimonjali, id-drittijiet tal-

koabitanti) 

Or. en 

 

 

Emenda  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 7: Id-

drittijiet, l-obbligi u r-regoli transfruntiera tal-familja – inċiż 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• id-drittijiet b'rabta mas-suċċessjoni 

fi Stat Membru ieħor 

• id-drittijiet u l-obbligi b'rabta mas-

suċċessjoni fi Stat Membru ieħor fir-

rigward, pereżempju, tar-regoli tat-taxxa 

Or. en 

Emenda  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 7: Id-

drittijiet, l-obbligi u r-regoli transfruntiera tal-familja – inċiż 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • il-konsegwenzi legali ta' u d-

drittijiet b'rabta mal-ħtif internazzjonali 

tal-minuri mill-ġenituri 

Or. en 

 

Emenda  372 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – kolonna 1 – titolu 

tal-qasam 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konsumaturi f'sitwazzjonijiet 

transfruntiera  

Id-drittijiet tal-konsumaturi 

Or. en 

 

 

Emenda  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• ix-xiri online u fiżiku ta' oġġetti u 

servizzi (inklużi finanzjarji) minn Stat 

Membru ieħor  

• ix-xiri jew is-self online u fiżiku ta' 

oġġetti, kontenut diġitali, proprjetajiet jew 

servizzi (inklużi finanzjarji) minn Stat 

Membru ieħor  

Or. en 

Emenda  374 

Julia Reda 
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Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• ix-xiri online u fiżiku ta' oġġetti u 

servizzi (inklużi finanzjarji) minn Stat 

Membru ieħor  

• ix-xiri online u fiżiku ta' oġġetti u 

servizzi (inklużi finanzjarji)  

Or. en 

Emenda  375 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• il-pussess ta' kont tal-bank fi Stat 

Membru ieħor 

• il-pussess ta' kont tal-bank  

Or. en 

Emenda  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• il-konnessjoni mal-utilitajiet, bħall-

gass, l-elettriku, l-ilma, it-telekom u l-

internet 

• il-konnessjoni mal-utilitajiet, bħall-

gass, l-elettriku, l-ilma, ir-rimi tal-iskart, 

it-telekom u l-internet 

Or. en 
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Emenda  377 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • is-sikurezza u s-sigurtà tal-prodott 

Or. en 

Emenda  378 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 5b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • il-garanziji, ir-rimedju tal-

konsumatur u l-kumpens 

Or. en 

Emenda  379 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8: Il-

konsumaturi f'sitwazzjonijiet transfruntiera – inċiż 5c (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • il-proċeduri ġudizzjarji għall-

konsumaturi 

Or. en 

Emenda  380 

Julia Reda 
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Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8a (ġdid): 

Id-drittijiet taċ-ċittadini u tar-residenti 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Qasam INFORMAZZJONI RIGWARD DRITTIJIET, OBBLIGI U REGOLI 

  

  

  

 

Emenda 

Qasam INFORMAZZJONI RIGWARD DRITTIJIET, OBBLIGI U REGOLI 

Id-drittijiet 

taċ-ċittadini u 

tar-residenti 

• il-preżentazzjoni ta' petizzjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji 

 • il-preżentazzjoni ta' petizzjonijiet lill-istituzzjonijiet pubbliċi 

 • ir-rikonoxximent tal-ġeneru 

 

Or. en 

Emenda  381 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati maċ-ċittadini – tabella – qasam 8b (ġdid): 

Il-protezzjoni tad-data personali 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Qasam INFORMAZZJONI RIGWARD DRITTIJIET, OBBLIGI U REGOLI 

  

 

Emenda 

Qasam INFORMAZZJONI RIGWARD DRITTIJIET, OBBLIGI U REGOLI 

Il-protezzjoni 

tad-data 

personali 

• l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont il-GDPR 

(skont it-taqsimiet 2-4, GDPR: l-informazzjoni u l-aċċess għad-data 

personali, ir-rettifika u t-tħassir, l-oġġezzjoni) 
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Or. en 

Emenda  382 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 1: Il-bidu, it-

tmexxija u l-għeluq ta' negozju – inċiż 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• ir-reġistrazzjoni ta' negozju (il-

proċeduri ta' reġistrazzjoni u l-formoli 

legali għat-twettiq ta' negozju) 

• ir-reġistrazzjoni, il-bdil jew l-

għeluq ta' negozju (il-proċeduri ta' 

reġistrazzjoni u l-formoli legali għat-

twettiq ta' negozju) 

Or. en 

 

Emenda  383 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 1: Il-bidu, it-

tmexxija u l-għeluq ta' negozju – inċiż 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali 

(l-applikazzjoni għal privattiva, ir-

reġistrazzjoni ta' trademark, ta' tpinġija jew 

disinn, il-kisba ta' liċenzja għar-

riproduzzjoni) 

• id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali 

(l-applikazzjoni għal privattiva, ir-

reġistrazzjoni ta' trademark, ta' tpinġija jew 

disinn, il-kisba ta' liċenzja għar-

riproduzzjoni, l-eċċezzjonijiet applikabbli) 

Or. en 

 

Emenda  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 1: Il-bidu, it-

tmexxija u l-għeluq ta' negozju – inċiż 8a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • ir-responsabbiltà tal-ġestjoni 

Or. en 

Emenda  385 

Philippe Juvin 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 1: Il-bidu, it-

tmexxija u l-għeluq ta' negozju – inċiż 8a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • ir-rilokazzjoni ta' negozju minn 

Stat Membru wieħed għal Stat Membru 

ieħor 

Or. en 

Emenda  386 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 1: Il-bidu, it-

tmexxija u l-għeluq ta' negozju – inċiż 8a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • ir-rilokazzjoni ta' negozju 

Or. en 

 

Emenda  387 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 3: Taxxi – 

inċiż 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 • id-dazju doganali u taxxi u dazji 

oħra miġbura fuq l-importazzjonijiet, il-

proċedura doganali tal-importazzjonijiet, 

il-proċeduri doganali tal-esportazzjonijiet 

Or. en 

 

Emenda  388 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – Oqsma ta' informazzjoni relatati man-negozji – tabella – qasam 3: Taxxi – 

inċiż 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

• taxxi oħrajn: pagamenti, rati • taxxi oħrajn: pagamenti, rati, 

dikjarazzjonijiet tat-taxxa 

Or. en 

 

Emenda  389 

Othmar Karas and Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposta għal regolament 

ANNESS II – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 
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Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Emenda 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 
Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 
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pubblika 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

 
Rikonoxximent ta' kwalifiki 

professjonali 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

 
Dikjarazzjoni tat-taxxi fuq l-

introjtu 

Konferma tal-wasla ta' 

dikjarazzjoni 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali u 

rekwiżiti ta' notifika ta' 

attività ta' negozju, permessi 

ta' attività ta' negozju, bidliet 

fl-attività ta' negozju u t-

terminazzjoni ta' attività ta' 

negozju mingħajr proċeduri 

ta' insolvenza jew ta' 

likwidazzjoni minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 
Reġistrazzjoni tal-VAT Numru ta' reġistrazzjoni tal-

VAT 

 
Reġistrazzjoni għat-taxxa fuq 

l-introjtu 

Numru ta' reġistrazzjoni tat-

taxxa 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 
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Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 
Reġistrazzjoni u notifika tal-

istazzjonament tal-ħaddiema 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex 

ħaddiem jiġi stazzjonat 

 
Notifika ta' waqfien ta' 

attività soġġetta għall-VAT 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 
Dikjarazzjonijiet tal-VAT Wasla tad-dikjarazzjoni tal-

VAT 

 
Dikjarazzjoni tat-taxxa 

korporattiva/tan-negozju 

Konferma tal-wasla tad-

dikjarazzjoni 

 

Or. en 

 

Emenda  390 

Kaja Kallas 

 

Proposta għal regolament 

ANNESS II – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 



 

AM\1139598MT.docx 19/29 PE613.511v01-00 

 MT 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Emenda 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 
Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 
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pubblika 

 
Reġistrazzjoni f'università 

pubblika 

Deċiżjoni dwar ir-

reġistrazzjoni 

 
Talba ta' ċertifikat ta' 

diploma, ċertifikati ta' 

kwalifiki  

Ħruġ ta' ċertifikati f'format 

elettroniku  

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

 
Dikjarazzjoni tat-taxxi fuq l-

introjtu 

Konferma tal-wasla ta' 

dikjarazzjoni 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom. Preżenza 

fiżika tista' tintalab biss 

għall-provvediment ta' data 

bijometrika 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 

Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur. Preżenza fiżika tista' 

tintalab biss għall-ewwel 

reġistrazzjoni jew jekk ikun 

meħtieġ biex jitwettqu verifiki 

fuq il-vettura 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

 
Talba ta' data dwar is-

sitwazzjoni tal-kont tal-

pensjoni 

Konferma tad-dikjarazzjoni 

tal-bilanċ tal-kont tal-

pensjoni tal-utent 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE, inkluż l-emendar tad-

data tar-reġistru  

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 
Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 
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pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 
Reġistrazzjoni jew tiġdid ta' 

isem tad-dominju tal-Internet 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

jew tat-tiġdid tal-isem tad-

dominju  

 
Reġistrazzjoni tal-VAT Numru ta' reġistrazzjoni tal-

VAT 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 
Dikjarazzjonijiet tal-VAT Wasla tad-dikjarazzjonijiet 

tal-VAT 

 
Dikjarazzjoni tat-taxxi 

korporattivi/tan-negozju 

Konferma tal-wasla tad-

dikjarazzjoni 

 
Notifika ta' waqfien ta' 

attività soġġetta għall-VAT 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Or. en 

 

Emenda  391 

Edward Czesak 

 

Proposta għal regolament 

ANNESS II – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  
Talba għal ċertifikat tat-

twelid 

Ċertifikat tat-twelid 
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Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 
Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 
Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra 

l-proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji 

jew ditti skont it-tifsira tat-

tieni paragrafu tal-

Artikolu 54 TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 



 

AM\1139598MT.docx 23/29 PE613.511v01-00 

 MT 

 

Emenda 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  
Talba ta' prova tar-

reġistrazzjoni tat-twelid 

Ċertifikat tat-twelid jew prova 

ta' reġistrazzjoni tat-twelid 

Residenza 
Talba għal ċertifikat tar-

residenza 

Prova ta' reġistrazzjoni u 

residenza 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn korp jew 

istituzzjoni pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 

Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid u d-

dereġistrazzjoni tal-indirizz 

preċedenti 

 imħassar imħassar 

 

Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur li toriġina minn jew li 

hija diġà rreġistrata fi Stat 

Membru tal-UE, fi proċeduri 

standard1a 

Prova tar-reġistrazzjoni ta' 

vettura bil-mutur 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi obbligatorji 

Konferma tal-wasla tat-talba 

jew id-deċiżjoni rigward it-

talba għal pensjoni jew għal 

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju imħassar imħassar 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

obbligatorji tal-pensjoni u tal-

assigurazzjoni  

Konferma tar-reġistrazzjoni 

jew in-numru ta' 

reġistrazzjoni tas-sigurtà 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni, minbarra l-

proċeduri għat-terminazzjoni 

kollettiva tal-kuntratti tal-

impjegati 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' Notifika lill-iskemi tas-sigurtà Konferma tal-wasla tan-
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negozju soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 _______________  

 

1a Dan ikopri l-vetturi li 

ġejjin: (a) kwalunkwe vettura 

bil-mutur jew karru kif 

imsemmi fl-Artikolu 3 tad-

Direttiva 2007/46/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill (ĠU L263, 9.10.2007, 

p. 1) u (b) kwalunkwe vettura 

bil-mutur b'żewġ roti jew 

tlieta, kemm jekk rota doppja 

jew xort'oħra, maħsuba 

għall-ivvjaġġar fit-triq, kif 

imsemmi fl-Artikolu 1 tad-

Direttiva 2002/24/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill (ĠU L 124, 9.5.2002, 

p. 1). 

 

 

Or. en 

 

Emenda  392 

Julia Reda 

 

Proposta għal regolament 

ANNESS II – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 
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Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Emenda 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 
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Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

 Reġistrazzjoni f'università Konferma tar-reġistrazzjoni 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

 
Talba/tiġdid ta' karta ta' 

residenza 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta ta' 

residenza 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 
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għall-impjegati 

Vetturi 

Ksib ta' stikers tal-pedaġġ jew 

stikers tal-emissjonijiet tal-

awtostrada 

Wasla tal-istikers tal-pedaġġ 

jew tal-emissjonijiet 

 

Or. en 

 

Emenda  393 

Philippe Juvin 

 

Proposta għal regolament 

ANNESS II – tabella 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

semipubbliċi 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  
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kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Emenda 

Avvenimenti tal-

ħajja 

Proċeduri  Output mistenni 

Twelid  Talba għal ċertifikat tat-twelid Ċertifikat tat-twelid 

Studju 

Applikazzjoni għal għotja ta' 

studju minn istituzzjoni 

pubblika 

Deċiżjoni rigward l-

applikazzjoni għal għotja 

Xogħol 
Reġistrazzjoni għall-benefiċċji 

tas-sigurtà soċjali 

Konferma tar-riċevuta 

 
Kif titlob ir-rikonoxximent ta' 

diploma 

Deċiżjoni dwar it-talba għar-

rikonoxximent 

Ċaqliq 
Reġistrazzjoni ta' bidla tal-

indirizz 

Konferma tar-reġistrazzjoni 

tal-indirizz il-ġdid 

 

Talba għall-karta tal-identità 

jew għall-passaport jew għat-

tiġdid tagħhom 

Ħruġ jew tiġdid ta' karta tal-

identità jew ta' passaport 

 
Reġistrazzjoni ta' vettura bil-

mutur 

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 

Irtirar 

Talba għall-pensjoni u għall-

benefiċċji ta' qabel l-irtirar 

minn skemi pubbliċi jew 

Deċiżjoni rigward it-talba għal 

pensjoni jew għal benefiċċji 

ta' qabel l-irtirar 
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semipubbliċi 

Bidu ta' negozju 

Reġistrazzjoni ġenerali ta' 

attività ta' negozju, minbarra l-

proċeduri li jirrigwardaw il-

kostituzzjoni ta' kumpaniji jew 

ditti skont it-tifsira tat-tieni 

paragrafu tal-Artikolu 54 

TFUE 

Konferma tat-tlestija tal-passi 

kollha meħtieġa biex wieħed 

jibda jopera negozju  

 
Twaqqif ta' kumpanija skont 

id-direttiva dwar is-servizzi 

 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegatur 

(persuna fiżika) mal-iskemi 

pubbliċi jew semipubbliċi tal-

pensjoni u tal-assigurazzjoni  

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

 

Reġistrazzjoni ta' impjegati 

mal-iskemi pubbliċi jew 

semipubbliċi tal-pensjoni u 

tal-assigurazzjoni 

Numru ta' reġistrazzjoni tas-

sigurtà soċjali 

Twettiq ta' 

negozju 

Notifika lill-iskemi tas-sigurtà 

soċjali tat-tmiem ta' kuntratt 

ma' impjegat 

Konferma tal-wasla tan-

notifika 

 

Pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati  

Wasla jew forma oħra ta' 

konferma ta' pagament ta' 

kontribuzzjonijiet soċjali 

għall-impjegati 

 

Or. en 

 

 

 

 


