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PR_COD_1app

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 li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom 
għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li 
ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit 
mill-Unjoni
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0745),

– 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 (C8-0483/2018),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Din il-proposta tal-Kummissjoni hija parti mill-miżuri leġiżlattivi meħtieġa biex id-dritt tal-
Unjoni jiġi adattat għall-Brexit. Hija għandha l-għan li tiċċara s-sitwazzjoni taċ-ċittadini tar-
Renju Unit meta d-dritt tal-Unjoni ma jibqax japplika għalihom fir-rigward tal-politika tal-
viża.

Bħalissa, iċ-ċittadini tar-Renju Unit bħala ċittadini tal-Unjoni għandhom id-dritt jidħlu fi 
kwalunkwe Stat Membru ieħor mingħajr ebda viża ta' dħul jew formalità ekwivalenti. 
Madankollu, mal-irtirar mill-Unjoni, huma se jsiru ċittadini ta' pajjiż terz fis-sens tad-dritt tal-
UE. Għalhekk, se jkun hemm bżonn li jiġi ddeterminat jekk dawn hux se jkunu suġġetti għal 
ħtieġa ta' viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri jew hux se jkunu eżenti minn 
dik il-ħtieġa. 

Ir-Regolament (KE) Nru 539/20011, li fih l-acquis tal-UE fil-qasam tal-viżi, jelenka fl-
Anness I il-pajjiżi li ċ-ċittadini tagħhom huma suġġetti għall-ħtieġa ta' viża, u fl-Anness II 
dawk il-pajjiżi li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa. Ir-Regolament 
jistabbilixxi wkoll il-kriterji biex jiġi deċiż jekk pajjiż għandux jitqiegħed fl-Anness I jew fl-
Anness II. Din id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-koleġiżlaturi permezz ta' emenda tar-
Regolament.

Hekk kif deskritt fin-nota spjegattiva tal-proposta, il-Kummissjoni evalwat is-sitwazzjoni tar-
Renju Unit fir-rigward tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament (Dawn il-kriterji huma relatati, 
"inter alia, mal-immigrazzjoni irregolari, il-politika pubblika u s-sigurtà, il-benefiċċji 
ekonomiċi, partikolarment f'termini ta' turiżmu u ta' kummerċ barrani u r-relazzjonijiet esterni 
tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi rilevanti, inklużi, partikolarment, konsiderazzjonijiet dwar id-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll l-implikazzjonijiet ta' koerenza 
reġjonali u reċiproċità.") Il-Kummissjoni kkonkludiet li ċ-ċittadini tar-Renju Unit li huma 
ċittadini Brittaniċi għandhom ikunu eżenti mill-ħtieġa ta' viża meta jivvjaġġaw lejn l-Unjoni 
għal soġġorni qosra.

Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi li ddaħħal lir-Renju Unit fir-rigward taċ-ċittadini 
Brittaniċi fl-Anness II, jiġifieri l-lista ta' pajjiżi terzi mingħajr viża. Tipproponi wkoll żewġ 
bidliet tekniċi oħra meħtieġa biex jirriflettu b'mod korrett is-sitwazzjoni legali l-ġdida fit-test 
tar-Regolament.

Il-proposta tinkludi wkoll fl-Artikolu 2a tfakkira li l-mekkaniżmu ta' reċiproċità previst mir-
Regolament (KE) Nru 539/2001 japplika fil-każ li r-Renju Unit jintroduċi rekwiżit ta' viża 
għaċ-ċittadini ta' mill-inqas Stat Membru wieħed.

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 3 jistipula li dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-
30 ta' Marzu 2019 u għandu japplika mill-jum wara dak li fih id-dritt tal-Unjoni ma jibqax 
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 għadu kemm għadda minn kodifikazzjoni u huwa sostitwit bir-Regolament 
(UE) 2018/1806 tal-14 ta' Novembru 2018 li jidħol fis-seħħ fit-18 ta' Diċembru 2018. Ir-referenzi fit-testi 
leġiżlattivi se jiġu aġġustati.
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japplika għar-Renju Unit.

Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur iqis li l-Kummissjoni evalwat b'mod korrett il-kriterji li għandhom jiggwidaw 
id-deċiżjoni f'din il-kwistjoni. L-eżenzjoni taċ-ċittadini tar-Renju Unit mir-rekwiżit tal-viża, 
fis-sitwazzjoni attwali, hija l-unika deċiżjoni sensibbli li għandha tittieħed. 

Għaldaqstant, ir-Rapporteur jipproponi li l-proposta tal-Kummissjoni tiġi aċċettata mingħajr 
emendi.
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