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Emenda 1
Auke Zijlstra

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Renju Unit jagħti drittijiet ta' 
residenza lill-abitanti ta' ħafna pajjiżi li 
huma parti mill-Commonwealth taħt l-Att 
dwar in-Nazzjonalità Brittanika, 1981.
Minħabba l-fatt li l-kamp ta' applikazzjoni 
ta' eżenzjoni mill-viża previst fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 539/2001 mhuwiex ċar, il-
Kummissjoni jenħtieġ li twettaq 
valutazzjoni sħiħa tal-impatt u tar-riskju 
sabiex tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni 
reali tal-eżenzjoni mill-viża.

Or. en

Emenda 2
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa importanti li tiġi 
rikonoxxuta ċ-ċirkostanza unika u 
speċjali taċ-ċittadini fit-Tramuntana tal-
Irlanda, li, bis-saħħa tal-Ftehim tal-
Ġimgħa l-Kbira, jistgħu jiġu identifikati 
bħala Irlandiżi. Bħala riżultat ta' dak il-
fatt, iċ-ċittadini fit-Tramuntana tal-
Irlanda jenħtieġ li jibqgħu jkunu intitolati 
għad-drittijiet assoċjati kollha taċ-
ċittadinanza tal-Unjoni fejn jirrisjedu fit-
Tramuntana tal-Irlanda, u jenħtieġ li ma 
jiġux trattati bħala ċittadini ta' pajjiż terz.
L-ivvjaġġar bla viża jenħtieġ li japplika 
f'konformità ma' standards kurrenti 
għaċ-ċittadini fit-Tramuntana tal-Irlanda.

Or. en
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Emenda 3
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jeħtieġx li ċ-
ċittadini tal-EU-27 ikollhom viża meta 
jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għal 
soġġorni qosra għal negozju jew għal 
turiżmu minn dakinhar li d-dritt tal-Unjoni 
ma jibqax japplika għar-Renju Unit. F'każ 
li r-Renju Unit jintroduċi ħtieġa ta' viża 
għall-persuni bin-nazzjonalità ta' mill-inqas 
Stat Membru wieħed fil-futur, jenħtieġ li 
japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità 
previst [fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]27. Jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jaġixxu bla 
dewmien biex japplikaw il-mekkaniżmu.

(6) Il-Gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jirrikjedix viża miċ-
ċittadini tal-EU-27 meta jivvjaġġaw lejn ir-
Renju Unit għal soġġorni qosra għal 
negozju jew għal turiżmu minn dakinhar li 
d-dritt tal-Unjoni ma jibqax japplika għar-
Renju Unit. F'każ li r-Renju Unit jintroduċi 
ħtieġa ta' viża għall-persuni bin-
nazzjonalità ta' mill-inqas Stat Membru 
wieħed fil-futur, jenħtieġ li japplika l-
mekkaniżmu ta' reċiproċità previst [fl-
Artikolu 1(4) tar-Regolament (KE) 
Nru 539/2001]27. Jenħtieġ li l-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jaġixxu bla dewmien biex 
japplikaw il-mekkaniżmu ta' reċiproċità 
għall-ħtiġijiet ta' viża.

_________________ _________________

27 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna. 27 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.

Or. ro

Emenda 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jeħtieġx li ċ-
ċittadini tal-EU-27 ikollhom viża meta 
jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għal 
soġġorni qosra għal negozju jew għal 
turiżmu minn dakinhar li d-dritt tal-Unjoni 
ma jibqax japplika għar-Renju Unit. F'każ 
li r-Renju Unit jintroduċi ħtieġa ta' viża 

(6) Il-Gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jirrikjedix viża miċ-
ċittadini tal-EU-27 meta jivvjaġġaw lejn ir-
Renju Unit għal soġġorni qosra għal 
negozju jew għal turiżmu minn dakinhar li 
d-dritt tal-Unjoni ma jibqax japplika għar-
Renju Unit. F'każ li r-Renju Unit jintroduċi 
ħtieġa ta' viża għall-persuni bin-
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għall-persuni bin-nazzjonalità ta' mill-inqas 
Stat Membru wieħed fil-futur, jenħtieġ li 
japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità 
previst [fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]27. Jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jaġixxu bla 
dewmien biex japplikaw il-mekkaniżmu.

nazzjonalità ta' mill-inqas Stat Membru 
wieħed fil-futur, jenħtieġ li japplika l-
mekkaniżmu ta’ reċiproċità previst għal 
dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jaġixxu bla 
dewmien biex japplikaw il-mekkaniżmu.

_________________

27 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.

Or. en

Emenda 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi.

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi. Dan huwa 
kompletament subordinat għall-
konċessjoni wkoll min-naħa tar-Renju 
Unit tal-eżenzjoni reċiproka u mhux 
diskriminatorja mill-viża għall-ivvaġġar 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, 
f'konformità mal-prinċipji ta' reċiproċità 
sħiħa u n-nuqqas sħiħ ta' 
diskriminazzjoni. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
reċiproċità speċifiku sabiex tiġi indirizzata 
sitwazzjoni unika ta' ex Stat Membru.

_________________ _________________

28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna. 28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.

Or. en

Emenda 6
Maria Grapini

Proposta għal regolament
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi.

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi. Dan huwa 
kompletament subordinat għall-
konċessjoni wkoll min-naħa tar-Renju 
Unit tal-eżenzjoni reċiproka u mhux 
diskriminatorja mill-viża għall-ivvaġġar 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, 
f'konformità mal-prinċipji ta' reċiproċità 
sħiħa u n-nuqqas sħiħ ta' 
diskriminazzjoni. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
reċiproċità speċifiku sabiex tiġi indirizzata 
sitwazzjoni unika ta' ex Stat Membru.

_________________ _________________

28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna. 28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.

Or. en

Emenda 7
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi.

(7) Jenħtieġ li b'hekk ir-Renju Unit 
ikun inkluż fl-Anness II [tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]28 fir-rigward taċ-
ċittadini Brittaniċi. Dan huwa 
kompletament subordinat għall-
konċessjoni wkoll min-naħa tar-Renju 
Unit tal-eżenzjoni reċiproka u mhux 
diskriminatorja mill-viża għall-ivvjaġġar 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, 
f'konformità mal-prinċipji ta' reċiproċità 
sħiħa u n-nuqqas sħiħ ta' 
diskriminazzjoni.

_________________ _________________

28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna. 28 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.
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Or. en

Emenda 8
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fil-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira 
hemm 15-il referenza għall-Unjoni, u l-
poplu tat-Tramuntana tal-Irlanda vvota li 
jibqa' fl-Unjoni. Għalhekk, huwa 
importanti li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni ma jħarbatx l-oqsma ta' 
kooperazzjoni bejn it-Tramuntana u n-
Nofsinhar stabbiliti fil-Ftehim tal-Ġimgħa 
l-Kbira u fi ftehimiet sussegwenti u lanqas 
ma jimpedixxi l-implimentazzjoni sħiħa 
tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fil-partijiet 
kollha tiegħu.

Or. en

Emenda 9
Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Iċ-ċittadini tat-Tramuntana tal-
Irlanda, li jibqgħu ċittadini tal-Unjoni 
bis-saħħa tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, 
jenħtieġ li jżommu d-drittijiet kollha bħala 
ċittadini tal-Unjoni, fejn jirrisjedu fit-
Tramuntana tal-Irlanda, inkluż l-aċċess 
għall-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, it-tariffi għall-
istudenti Ewropej u rappreżentanza 
politika fi ħdan il-Parlament Ewropew.

Or. en
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Emenda 10
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol 
fis-seħħ fit-30 ta' Marzu 2019, dakinhar li 
r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni.

(14) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol 
fis-seħħ fl-ewwel jum wara l-ħruġ tar-
Renju Unit mill-Unjoni.

Or. ro

Emenda 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li r-Renju Unit jintroduċi ħtieġa ta' 
viża għall-persuni bin-nazzjonalità ta' tal-
inqas Stat Membru wieħed, għandu 
japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità
previst [fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament 
(KE) Nru 539/200140]. Il-Parlament
Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jaġixxu bla 
dewmien biex japplikaw il-mekkaniżmu.

Permezz ta' deroga mill-[Artikolu 1(4) tar-
Regolament (KE) Nru 539/2001]40, meta
r-Renju Unit jintroduċi ħtieġa ta' viża 
għall-persuni bin-nazzjonalità ta' tal-inqas 
Stat Membru wieħed, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:
(a) wara l-implimentazzjoni tal-ħtieġa ta' 
viża, l-Istat Membru kkonċernat għandu, 
bla dewmien, jinnotifika lill-Kummissjoni 
u jinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dan bil-miktub; dik in-
notifika għandha tispeċifika d-data ta' 
implimentazzjoni tal-ħtieġa ta' viża u t-tipi 
ta' dokumenti ta' vvjaġġar u viżi 
kkonċernati;
(b) fi żmien 72 siegħa minn meta tasal in-
notifika msemmija fil-punt (a) ta' dan il-
paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tadotta att delegat f'konformità mal-
Artikolu 4c li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 539/2001 sabiex tiġi sospiża 
temporanjament l-applikazzjoni tal-
Anness II ta' dak ir-Regolament għal 
perjodu ta' 12-il xahar għaċ-ċittadini 
kollha tar-Renju Unit L-att delegat 
għandu jistabilixxi data, fi żmien 120 jum 
mid-dħul fis-seħħ tiegħu, li fiha s-
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sospensjoni tal-applikazzjoni tal-Anness 
II għandu jkollha effett, b'kont meħud 
tar-riżorsi disponibbli fil-konsulati tal-
Istati Membri. L-att delegat għandu 
jdaħħal nota f'qiegħ il-paġna maġenb l-
isem tar-Renju Unit li tindika li l-
eżenzjoni mill-ħtieġa ta' viża hija sospiża 
fir-rigward taċ-ċittadini kollha tar-Renju 
Unit u tispeċifika l-perjodu ta' dik is-
sospensjoni. Sakemm il-Kummissjoni ma 
tippreżentax proposta leġiżlattiva kif 
imsemmi fil-punt (e), fejn f'dan il-każ il-
perjodu ta' sospensjoni msemmi fl-ewwel 
sentenza ta' dan il-punt għandu jiġi estiż 
awtomatikament sad-dħul fis-seħħ ta' tali 
proposta u t-trasferiment tar-referenza 
għar-Renju Unit mill-Anness II għall-
Anness I ikollu effett, il-perjodu ta' 
sospensjoni mill-ħtieġa ta' viża previst fl-
att delegat adottat f'konformità mal-ewwel 
sentenza ta' dan il-punt għandu jiġi estiż 
awtomatikament sakemm ir-Renju Unit 
ineħħi l-ħtieġa ta' viża għaċ-ċittadini tal-
Istat Membru kkonċernat jew l-Istati 
Membri kkonċernati, u l-ivvjaġġar bla 
viża għaċ-ċittadini tal-Istati Membri 
kollha jerġa' jiġi kif kien. In-nota f'qiegħ 
il-paġna msemmija fit-tielet sentenza ta' 
dan il-punt għandha tiġi emendata b'mod 
korrispondenti. Mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 539/2001, matul il-
perjodi ta' dik is-sospensjoni, iċ-ċittadini 
kollha tar-Renju Unit għandhom ikunu 
obbligati li jkollhom viża fil-pussess 
tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni 
tal-Istati Membri.
(c) il-Kummissjoni għandha, 
immedjatament wara l-adozzjoni ta' att 
delegat kif imsemmi fil-punt (b) u 
b'konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew 
u mal-Kunsill, tieħu passi mal-awtoritajiet 
tar-Renju Unit sabiex terġa' tistabbilixxi 
vvjaġġar bla viża u għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
dawk il-passi bla dewmien;
(d) kwalunkwe notifika sussegwenti 
magħmula minn Stat Membru ieħor skont 
il-punt (a) matul il-perjodu ta' 
applikazzjoni ta' miżuri adottati skont il-
punt (b) għandhom jingħaqdu mal-
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proċeduri li għaddejjin mingħajr ma d-
dati ta' skadenza jew il-perjodi stabbiliti 
f'dawk il-punti jiġu estiżi;
(e) jekk fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-
seħħ tal-att delegat imsemmi fil-punt (b), 
ir-Renju Unit ma jkunx neħħa l-ħtieġa ta' 
viża, il-Kummissjoni tista' tippreżenta 
proposta leġiżlattiva biex temenda r-
Regolament (KE) Nru 539/2001 sabiex 
tittrasferixxi r-referenza għar-Renju Unit 
mill-Anness II għall-Anness I ta' dak ir-
Regolament;
(f) meta r-Renju Unit ineħħi l-ħtieġa ta'
viża, l-Istat Membru kkonċernat jew l-
Istati Membri kkonċernati għandhom 
immedjatament jinnotifikaw lill-
Kummissjoni u jinfurmaw lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar dan. Att 
delegat adottat skont il-punt (b) għandu 
jiskadi sebat ijiem wara l-pubblikazzjoni 
msemmija fl-ewwel sentenza ta' dan il-
punt Meta r-Renju Unit ikun introduċa 
ħtieġa ta' viża għal ċittadini ta' żewġ Stati 
Membri jew aktar, l-att delegat għandu 
jiskadi sebat ijiem wara l-pubblikazzjoni 
tan-notifika li tikkonċerna l-aħħar Stat 
Membru li ċ-ċittadini tiegħu kienu 
soġġetti għal ħtieġa ta' viża. In-nota 
f'qiegħ il-paġna msemmija fit-tielet 
sentenza tal-punt (b) għandha titħassar 
meta jiskadi l-att delegat ikkonċernat. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
informazzjoni dwar tali skadenza bla 
dewmien fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Meta r-Renju Unit ineħħi l-
ħtieġa ta' viża iżda l-Kummissjoni ma 
tkunx ġiet notifikata mill-istat Membru 
jew mill-Istati Membri f'konformità mal-
ewwel sentenza ta' dan il-punt, il-
Kummissjoni għandha, fuq inizjattiva 
tagħha stess, tipproċedi bla dewmien bil-
pubblikazzjoni msemmija f'dik il-ħames 
sentenza ta' dan il-punt, u t-tieni sentenza 
ta' dan il-punt għandha tapplika.
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni għandhom jaġixxu bla 
dewmien biex japplikaw dan il-
mekkaniżmu.
Att delegat adottat skont dan l-Artikolu 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkun 
hemm oġġezzjoni la mill-Parlament 
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Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, it-tnejn li huma, ikunu infurmaw 
lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw.
Dak il-perijodu għandu jiġi estiż 
b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

_________________ _________________

40 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna. 40 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.

Or. en

Emenda 12
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-30 ta' Marzu 2019.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-ewwel jum wara l-ħruġ tar-Renju Unit 
mill-Unjoni.

Or. ro
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