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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fit-13 ta' Diċembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta tagħha għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) 
Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004. Il-proposta għandha l-għan li timmodernizza u tissimplifika r-regoli eżistenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali sabiex twieġeb għar-realtà soċjali u ekonomika fl-
Istati Membri, u ssaħħaħ l-eżerċizzju tad-drittijiet taċ-ċittadini skont dawn ir-regolamenti. 

Ir-rapporteur hija tal-fehma li kwalunkwe emenda għar-regoli eżistenti dwar il-koordinazzjoni 
tas-sigurtà soċjali għandha tiġi rregolata mill-valuri komuni ta' universalità, ekwità u 
solidarjetà, speċjalment fir-rigward tal-aċċess għall-benefiċċji tal-kura tas-saħħa. B'mod 
partikolari, studenti u persuni b'diżabilità għandhom iżommu l-portabbiltà tad-drittijiet u tal-
intitolamenti tagħhom tas-sigurtà soċjali mingħajr diskriminazzjoni meta jmorru jgħixu fi Stat 
Membru ieħor.

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tinnota l-kapitolu l-ġdid dwar il-benefiċċji tal-kura fit-tul 
propost mill-Kummissjoni, u tilqa' l-fatt li l-benefiċċji tad-diżabilità issa huma koperti b'mod 
ċar minn dan il-kapitolu; hija tissuġġerixxi li l-Kummissjoni Amministrattiva għandha taħdem 
mill-qrib mal-assoċjazzjonijiet tal-benefiċjarji, inklużi r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
ta' persuni b'diżabilità, meta tiddefinixxi l-lista ta' benefiċċji koperti taħt dan il-kapitolu. Ir-
rapporteur tenfasizza wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni rapida tal-Karta tad-
Diżabilità Ewropea fl-Istati Membri kollha tal-UE, u titlob lill-Kummissjoni Amministrattiva 
biex tippromwovi l-adozzjoni ta' definizzjoni u kriterji komuni ta' diżabilità għall-finijiet tal-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Ir-rapporteur tittama li l-implimentazzjoni tal-Karta tad-
Diżabilità Ewropea se tippermetti li jsiru diskussjonijiet dwar il-benefiċċji koperti mill-karta, 
bil-ħsieb li jiġu inklużi aktar benefiċċji importanti fil-qasam tal-kura, il-kura tas-saħħa u l-
assistenza, għal persuni b'diżabilità sabiex igawdu bis-sħiħ il-libertà tagħhom ta' moviment 
ħieles fi ħdan l-UE.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet regolarment jirċievi quddiemu petizzjonijiet li jikkonċernaw l-
oqsma kollha tas-sigurtà soċjali f'sitwazzjonijiet transkonfinali. Kwistjonijiet dwar il-
portabbiltà tad-drittijiet tal-pensjoni u tal-benefiċċji, spiss inġibdu għall-attenzjoni tal-Kumitat 
PETI, b'mod partikolari dwar id-dewmien twil imġarrab fil-kisba ta' informazzjoni adegwata 
mill-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll dwar il-kalkolu tal-benefiċċji tal-pensjoni għaċ-
ċittadini li jkunu ħadmu f'aktar minn Stat Membru wieħed. Ir-rapporteur tipproponi li 
tistabbilixxi limiti ta' żmien għall-istituzzjonijiet tal-Istati Membri kompetenti sabiex 
jiddeterminaw ir-residenza abitwali tal-applikanti, biex jiġi kkalkulat l-ammont ta' benefiċċji 
u biex jissolvew diverġenzi possibbli ta' fehmiet ma' Stati Membri oħra. L-aċċess għal 
informazzjoni speċifika u konċiża f'dan il-qasam li sikwit huwa kumpless huwa tal-akbar 
importanza biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw il-libertà tagħhom li 
jiċċaqalqu u jaħdmu fi ħdan l-UE mingħajr diskriminazzjoni. 

Dawn il-proposti se jikkontribwixxu għall-għanijiet stipulati mill-Kummissjoni biex ittejjeb l-
eżerċizzju tad-drittijiet taċ-ċittadini filwaqt li jiġu żgurati ċ-ċarezza legali u l-infurzabbiltà tar-
regoli fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, u jiġu rrispettati l-valuri sovrastanti tal-
universalità, l-ekwità u s-solidarjetà li huma komuni madwar l-Unjoni Ewropea.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-definizzjonijiet u l-kriterji għad-
determinazzjoni tad-diżabilità u tal-
invalidità jvarjaw ħafna fost l-Istati 
Membri, u dan jista' jikkostitwixxi 
ostakolu kbir għar-rikonoxximent 
reċiproku tad-deċiżjonijiet nazzjonali 
dwar kwistjonijiet ta' diżabilità u 
invalidità, speċjalment fir-rigward tal-
aċċess għal servizzi u faċilitajiet speċifiċi, 
u jista' jpoġġi lill-persuni b'diżabilità jew 
invalidità fi żvantaġġ partikolari fil-qasam 
tas-sigurtà soċjali meta minn Stat 
Membru jmorru jgħixu fi Stat Membru 
ieħor. Huwa għalhekk meħtieġ, bil-ħsieb 
li jiġu ffaċilitati l-ivvjaġġar u l-moviment 
ta' persuni b'diżabilità jew invalidità minn 
Stat Membru għal ieħor, li jiġu żgurati l-
adozzjoni ta' definizzjoni Ewropea 
komuni b'mod konformi mal-UNCRPD u 
r-rikonoxximent reċiproku tal-istatus ta' 
diżabilità bejn l-Istati Membri, b'mod 
partikolari permezz tal-implimentazzjoni 
rapida ta' Karta tad-Diżabilità Ewropea 
fl-Istati Membri kollha li se jiġu konnessi 
mal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea u mal-Karta tas-
Sigurtà Soċjali Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Sabiex jiġu żgurati l-
implimentazzjoni u l-infurzar effettivi tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), u tiġi 
garantita l-portabilità tal-benefiċċji tad-
diżabilità, jenħtieġ li tiġi promossa l-
adozzjoni ta' definizzjoni, kriterji u metodi 
ta' evalwazzjoni tad-diżabilità 
(perċentwali tad-diżabilità) komuni għall-
fini ta' koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Huwa importanti li jiġu rrispettati 
l-valuri u l-prinċipji komuni tas-sistemi 
tas-saħħa tal-Unjoni kif imsemmija fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
22 ta' Ġunju 2006 dwar Valuri u Prinċipji 
Komuni fis-Sistemi tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea1a, b'mod partikolari l-valuri 
sovrastanti tal-universalità, l-aċċess għall-
kura ta' kwalità tajba, l-ekwità u s-
solidarjetà. Dan huwa partikolarment 
sinifikanti għal kategoriji ta' ċittadini li la 
huma impjegati, u lanqas ma qed ifittxu 
xogħol, bħalma huma l-istudenti, li l-
mobbiltà tagħhom għandha tinżamm 
permezz tal-aċċess xieraq tagħhom għall-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali, inkluża l-
assigurazzjoni tas-saħħa, fl-Istat Membru 
ospitanti. Kif iddikjarat mill-Kunsill, "l-
universalità tfisser li ħadd ma jkun 
miċħud l-aċċess għall-kura tas-saħħa; is-
solidarjetà hija konnessa mill-qrib mal-
arranġament finanzjarju tas-sistemi tas-
saħħa nazzjonali tagħna u l-ħtieġa li jiġi 
żgurat aċċess għall-kulħadd; l-ekwità 
tirrelata ma' l-aċċess ugwali skont il-
ħtieġa, irrispettivament mill-etniċità, is-
sess, l-età, l-istat soċjali jew il-kapaċità ta' 
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ħlas."

______________

1a ĠU C 146, 22.6.2006, p. 1.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fir-riżoluzzjoni tal-
15 ta' Marzu 2017 dwar l-ostakli għal-
libertà taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u 
jaħdmu fis-Suq Intern1a, il-Parlament 
Ewropew saħaq fuq il-ħtieġa li "tiġi 
żgurata l-portabilità tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali (pereżempju, il-pensjonijiet 
tal-istat, l-assigurazzjoni tas-saħħa, il-
benefiċċji tal-qgħad u l-benefiċċji tal-
familja) u konsegwentement li jitnaqqsu l-
ostakli tal-mobilità tal-ħaddiema fl-
Unjoni" u talab li "jittieħdu passi sodi u 
effettivi lejn sistema kkoordinata ta' 
kontribuzzjonijiet u benefiċċji soċjali 
aggregati għal kull individwu fl-Unjoni 
kollha, bħal kard tas-sigurtà soċjali biex 
tiffaċilita t-traċċabilità tal-
kontribuzzjonijiet u l-intitolamenti tas-
sigurtà soċjali".

______________

1a Testi adottati, P8_TA(2017)0083.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jenħtieġ li jiġu promossi miżuri 
biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni u ż-
żamma tad-drittijiet u l-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali madwar l-Unjoni, bħall-
adozzjoni ta' Karta Ewropea tas-Sigurtà 
Soċjali, li jenħtieġ li tkun assoċjata mal-
Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-
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Saħħa (EHIC) eżistenti, u mal-Karta tad-
Diżabilità Ewropea, u tkopri l-oqsma 
kollha tas-sigurtà soċjali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Sabiex tittejjeb il-mobilità tal-
ħaddiema, tal-istudenti u ta' dawk li qed 
ifittxu impjieg madwar l-Unjoni, huwa 
essenzjali li l-Istati Membri jiggarantixxu 
l-aċċess għall-Karta Ewropea tal-
Assigurazzjoni tas-Saħħa għall-persuni 
kollha, inklużi l-ħaddiema temporanji, il-
persuni li jaħdmu għal rashom u dawk 
f'relazzjonijiet ta' impjieg atipiċi, kif ukoll 
għall-istudenti u l-persuni mobbli li qed 
ifittxu impjieg, mingħajr diskriminazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Il-kura tas-saħħa transfruntiera 
hija ta' rilevanza partikolari sabiex tiġi 
ggarantita koordinazzjoni ekwa tas-
sistemi tas-sigurtà soċjali. F'dan ir-
rigward, l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a tvarja bil-kbir 
fost l-Istati Membri. B'mod partikolari, l-
Artikolu 7 ta' dik id-Direttiva jenħtieġ li 
jiġi implimentat mingħajr 
diskriminazzjoni biex tiġi żgurata l-libertà 
tal-moviment taċ-ċittadini tal-Unjoni u 
tal-familji tagħhom.

______________

1a Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
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applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
(ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-qasam tal-benefiċċji tal-qgħad, 
ir-regoli ta' aggregazzjoni tal-perjodi tal-
assigurazzjoni għandhom jiġu applikati 
b'mod uniformi mill-Istati Membri kollha. 
Bl-eċċezzjoni tal-ħaddiema transfruntiera 
msemmija fl-Artikolu 65(2), ir-regoli dwar 
l-aggregazzjoni tal-perjodi għall-finijiet tal-
għoti ta' intitolament għall-benefiċċji tal-
qgħad għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjoni li l-persuna assigurata fiż-
żmien l-aktar reċenti ġabret b'mod sħiħ ta' 
mill-anqas tliet xhur ta' assigurazzjoni 
f'dak l-Istat Membru. L-Istat Membru 
preċedentament kompetenti għandu jsir 
kompetenti għall-persuni kollha assigurati 
li ma jissodisfawx din il-kundizzjoni. F'dan 
il-każ, jenħtieġ li r-reġistrazzjoni mas-
servizzi tal-impjiegi tal-Istat Membru tal-
assigurazzjoni l-aktar riċenti jkollha l-istess 
effett ta' reġistrazzjoni mas-servizzi tal-
impjiegi tal-Istat Membru fejn il-persuna 
qiegħda kienet assigurata qabel.

(8) Fil-qasam tal-benefiċċji tal-qgħad, 
ir-regoli ta' aggregazzjoni tal-perjodi tal-
assigurazzjoni għandhom jiġu applikati 
b'mod uniformi mill-Istati Membri kollha. 
Bl-eċċezzjoni tal-ħaddiema transfruntiera 
msemmija fl-Artikolu 65(2), jenħtieġ li r-
regoli dwar l-aggregazzjoni tal-perjodi 
għall-finijiet tal-għoti ta' intitolament għall-
benefiċċji tal-qgħad ikunu soġġetti għall-
kundizzjoni li l-persuna assigurata 
riċentement tkun ikkompletat b'mod sħiħ 
mill-anqas xahar ta' assigurazzjoni f'dak l-
Istat Membru. L-Istat Membru 
preċedentament kompetenti għandu jsir 
kompetenti għall-persuni kollha assigurati 
li ma jissodisfawx din il-kundizzjoni. F'dan 
il-każ, jenħtieġ li r-reġistrazzjoni mas-
servizzi tal-impjiegi tal-Istat Membru tal-
assigurazzjoni l-aktar riċenti jkollha l-istess 
effett ta' reġistrazzjoni mas-servizzi tal-
impjiegi tal-Istat Membru fejn il-persuna 
qiegħda kienet assigurata qabel.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Wara r-rakkomandazzjonijiet fir-
Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-
2013,35 hemm bżonn li jiġi estiż it-tul 
minimu ta' żmien tal-esportazzjoni tal-
benefiċċji tal-qgħad minn tliet xhur għal 
sitta sabiex jitjiebu l-opportunitajiet tal-

(9) Hemm bżonn li jiġi estiż it-tul ta' 
żmien tal-esportazzjoni tal-benefiċċji tal-
qgħad sal-eżawriment tad-drittijiet 
miksuba mill-persuna li qed tfittex xogħol
sabiex jitjiebu l-opportunitajiet tal-persuni 
qiegħda li jiċċaqilqu għal Stat Membru 
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persuni qiegħda li jiċċaqilqu għal Stat 
Membru ieħor biex ifittxu x-xogħol u ċ-
ċansijiet tagħhom ta' integrazzjoni mill-
ġdid fis-suq tax-xogħol u biex jiġi 
indirizzat l-ispariġġ tal-ħiliet bejn il-
fruntieri.

ieħor biex ifittxu x-xogħol u ċ-ċansijiet 
tagħhom ta' kwalifikazzjoni mill-ġdid u ta' 
integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol 
u biex jiġi indirizzat l-ispariġġ tal-ħiliet 
bejn il-fruntieri.

__________________ __________________

35 COM(2013) 269 final. 35 COM(2013) 269 final.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Hemm bżonn li jiġi żgurat li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
residenza abitwali għall-finijiet tal-
istabbiliment ta' benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali f'limitu ta' żmien raġonevoli.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Jenħtieġ li l-individwi jkunu 
kapaċi jagħżlu r-residenza abitwali 
tagħhom għall-fini li jiġu stabbiliti l-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali u li l-
awtoritajiet kompetenti jiċċertifikaw dan 
fi żmien raġonevoli abbażi ta' għeruq 
ippruvati biżżejjed mal-Istat Membru 
kkonċernat.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex dan ir-Regolament ikun jista' 
jiġi aġġornat f'waqtu mal-iżviluppi fuq il-

(12) Biex dan ir-Regolament ikun jista' 
jiġi aġġornat f'waqtu mal-iżviluppi fuq il-



PE616.648v03-00 10/30 AD\1151654MT.docx

MT

livell nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex tkun tista' temenda l-
Annessi ta' dan ir-Regolament u r-
Regolament (KE) Nru 987/2009. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol tat-tħejjija tagħha, inkluż fuq il-
livell tal-esperti u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitmexxew skont il-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.36 B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess żmien li jirċievuhom l-esperti tal-
Istati Membri, u li l-esperti tagħhom 
sistematikament ikollhom aċċess għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jkollhom x'jaqsmu mat-
tħejjija tal-atti delegati.

livell nazzjonali, l-Annessi ta' dan ir-
Regolament u r-Regolament (KE) 
Nru 987/2009 għandhom jiġu emendati
fuq bażi regolari.

__________________

36 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bil-ħsieb li l-Istati Membri jiġu 
appoġġati fl-isforzi tagħhom fil-ġlieda 
kontra l-frodi u l-iżball fl-applikazzjoni tar-
regoli dwar il-koordinazzjoni, hu meħtieġ 
li tiġi stabbilita bażi oħra legali permissiva 
li tiffaċilita l-ipproċessar tad-data personali 
dwar il-persuni li għalihom japplikaw ir-
Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) 
Nru 987/2009. B'hekk Stat Membru jkun 
jista', minn żmien għal żmien, iqabbel id-
data li jkollhom l-istituzzjonijiet 
kompetenti tiegħu ma' dawk ta' Stat 
Membru ieħor sabiex jiġu identifikati l-
iżbalji u l-inkonsistenzi li jeħtieġu aktar 

(13) Bil-ħsieb li l-Istati Membri jiġu 
appoġġati fl-isforzi tagħhom fil-ġlieda 
kontra l-frodi u l-iżball fl-applikazzjoni tar-
regoli dwar il-koordinazzjoni, hu meħtieġ 
li tiġi stabbilita bażi oħra legali permissiva 
li tiffaċilita l-ipproċessar tad-data personali 
dwar il-persuni li għalihom japplikaw ir-
Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) 
Nru 987/2009, bil-kunsiderazzjoni dovuta 
għall-acquis tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data rilevanti, b'mod 
partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. 
B'hekk Stat Membru jkun jista', minn 
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investigazzjoni. żmien għal żmien, iqabbel id-data li 
jkollhom l-istituzzjonijiet kompetenti 
tiegħu ma' dawk ta' Stat Membru ieħor 
sabiex jiġu identifikati l-iżbalji u l-
inkonsistenzi li jeħtieġu aktar 
investigazzjoni.

______________

1a Ir-Regolament (UE) 679/2016 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Bil-ħsieb li titħaffef il-proċedura 
għall-verifika u l-irtirar tad-dokumenti 
(b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-
leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali li 
tapplika għad-detentur) f'każ ta' frodi u 
żball, huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-
kollaborazzjoni u l-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-istituzzjoni emittenti u 
l-istituzzjoni li qed titlob l-irtirar. Fejn ikun 
hemm dubju dwar il-validità ta' dokument 
jew dwar il-korrettezza tal-evidenza ta' 
sostenn jew fejn hemm differenza ta' 
opinjonijiet bejn l-Istati Membri dwar id-
determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
applikabbli, hu fl-interess tal-Istati Membri 
u l-persuni kkonċernati li l-istituzzjonijiet 
ikkonċernati jilħqu ftehim f'perjodu 
raġonevoli ta' żmien.

(15) Bil-ħsieb li titħaffef il-proċedura 
għall-verifika, ir-rettifika u l-irtirar tad-
dokumenti (b'mod partikolari dawk li 
jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni dwar is-
sigurtà soċjali li tapplika għad-detentur) 
f'każ ta' frodi u żball, huwa meħtieġ li 
tissaħħaħ il-kollaborazzjoni u l-iskambju 
tal-informazzjoni bejn l-istituzzjoni 
emittenti u l-istituzzjoni li tkun qed titlob l-
irtirar. Fejn ikun hemm dubju dwar il-
validità ta' dokument jew dwar il-
korrettezza tal-evidenza ta' sostenn jew fejn 
hemm differenza ta' opinjonijiet bejn l-
Istati Membri dwar id-determinazzjoni tal-
leġiżlazzjoni applikabbli, hu fl-interess tal-
Istati Membri u l-persuni kkonċernati li l-
istituzzjonijiet ikkonċernati jilħqu ftehim 
f'perjodu raġonevoli ta' żmien. F'każ ta' 
nuqqas ta' tweġiba sal-iskadenza 
speċifikata, jenħtieġ li l-istituzzjoni 
rikjedenti ssir kompetenti biex 
tiddetermina l-leġiżlazzjoni applikabbli.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 883/2004
Premessa 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-
Istati Membri huma intitolati li jiftħu l-
aċċess taċ-ċittadini ekonomikament 
inattivi fl-Istat Membru ospitanti għall-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali, li ma 
jikkostitwixxux assistenza soċjali fit-tifsira 
tad-Direttiva 2004/38/KE soġġetta għal 
dritt ta' residenza legali fit-tifsira ta' din 
id-Direttiva. Il-verifika tad-dritt legali ta' 
residenza għandha ssir skont ir-rekwiżit 
tad-Direttiva 2004/38/KE. Għal dawn il-
finijiet, għandu jkun hemm distinzjoni 
ċara ta' ċittadin ekonomikament inattiv 
minn persuna li qed tfittex ix-xogħol li d-
dritt tagħha ta' residenza ngħatalha 
direttament bl-Artikolu 45 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Sabiex tittejjeb iċ-ċarezza 
ġuridika għaċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, 
hemm bżonn ta' kodifikazzjoni ta' din il-
każistika.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-deroga mill-prinċipju tat-trattament ugwali għal aktar minn 700 000 ċittadin mobbli 
ekonomikament inattiv tikkostitwixxi diskrepanza konsiderevoli fil-koordinazzjoni tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Il-bidliet proposti magħmula mill-Kummissjoni 
la se jwasslu għal ċarezza tad-dritt akbar u lanqas mhuma se jtaffu s-sitwazzjoni taċ-ċittadini 
kkonċernati. Għaldaqstant, jenħtieġ li ma tiġix introdotta kontroreferenza għad-
Direttiva 2004/38 fir-Regolament.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 883/2004
Premessa 5c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Minkejja il-limitazzjonijiet fid-dritt 
għal trattament ugwali għal persuni 
ekonomikament inattivi, li joħroġu mid-
Direttiva 2004/38/KE jew inkella bis-saħħa 
tal-liġi tal-Unjoni, xejn f'dan ir-Regolament 
ma għandu jirristrinġi d-drittijiet 
fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għad-
dinjità tal-bniedem (l-Artikolu 1), id-dritt 
għall-ħajja (l-Artikolu 2) u l-protezzjoni
tas-saħħa (l-Artikolu 35).

(5c) Minkejja il-limitazzjonijiet fid-dritt 
għal trattament ugwali għal persuni 
ekonomikament inattivi, li joħroġu mid-
Direttiva 2004/38/KE jew inkella bis-saħħa 
tal-liġi tal-Unjoni, xejn f'dan ir-Regolament 
ma għandu jirristrinġi d-drittijiet 
fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt għad-
dinjità tal-bniedem (l-Artikolu 1), id-dritt 
għall-ħajja (l-Artikolu 2), id-dritt għas-
sigurtà soċjali u għall-assistenza soċjali 
(Artikolu 34) u d-dritt għall-protezzjoni
tas-saħħa (l-Artikolu 35).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Wara l-Premessa 24, jiddaħħal 
dan li ġej:

"(24a) Jenħtieġ li xejn f'dan ir-
Regolament ma jagħti lok lil kwalunkwe 
Stat Membru għajr l-Istat Membru 
kompetenti li jirrifjuta r-residenza lil 
persuni ekonomikament inattivi purament 
abbażi tal-applikazzjoni għall-oqsma tas-
sigurtà soċjali koperti b'dan ir-
Regolament."

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 883/2004
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Biex dan ir-Regolament ikun jista' imħassar
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jiġi aġġornat f'waqtu mal-iżviluppi fuq il-
livell nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata bis-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea biex tkun tista' temenda l-
Annessi ta' dan ir-Regolament u r-
Regolament (KE) Nru 987/2009. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol tat-tħejjija tagħha, inkluż fuq il-
livell tal-esperti u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitmexxew skont il-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.43 B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess żmien li jirċievuhom l-esperti tal-
Istati Membri, u li l-esperti tagħhom 
sistematikament ikollhom aċċess għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jkollhom x'jaqsmu mat-
tħejjija tal-atti delegati.

__________________

43 COM(2015) 216 final.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt d
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt vb

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vb) "benefiċċju tal-kura fit-tul" tfisser 
kull benefiċċju in natura, fi flus jew dawn 
it-tnejn f'daqqa għall-persuni li, matul 
perjodu estiż ta' żmien, minħabba 
anzjanità, diżabbiltà, mard jew 
indeboliment, jeħtieġu assistenza
konsiderevoli minn persuna jew persuni 
oħra biex iwettqu l-attivitajiet essenzjali ta' 
kuljum inklużi dawk biex isostnu l-
awtonomija personali tagħhom; din 
tinkludi benefiċċji mogħtija lill-persuna li 

(vb) "benefiċċju tal-kura fit-tul" tfisser 
kull benefiċċju in natura, fi flus jew dawn 
it-tnejn f'daqqa għall-persuni li, matul 
perjodu estiż ta' żmien, minħabba 
anzjanità, diżabilità, mard jew 
indeboliment, jeħtieġu assistenza minn 
persuna jew persuni oħra biex iwettqu l-
attivitajiet essenzjali ta' kuljum inklużi 
dawk biex isostnu l-awtonomija personali 
tagħhom; din tinkludi benefiċċji mogħtija 
lill-persuna li tipprovdi tali assistenza jew 
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tipprovdi tali assistenza jew għaliha;" għaliha;"

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jirrikjedi li l-
aċċess ta' persuna ekonomikament inattiva 
li tirrisjedi f'dak l-Istat Membru għall-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali tiegħu jiġi 
soġġett għall-kundizzjonijiet tad-dritt għal 
residenza legali kif stabbiliti fid-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.44

.

imħassar

__________________

44 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna li twettaq attività bħala 
persuna impjegata fi Stat Membru f'isem 
impjegatur li normalment iwettaq l-
attivitajiet tiegħu hemmhekk u li tiġi 
stazzjonata fit-tifsira tad-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-
impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' 
prestazzjoni ta' servizzi46 jew tintbagħat 
mill-impjegatur fi Stat Membru ieħor biex 

1. Persuna li twettaq attività bħala 
persuna impjegata fi Stat Membru f'isem 
impjegatur li normalment iwettaq l-
attivitajiet tiegħu hemmhekk u li tiġi 
stazzjonata mill-impjegatur fi Stat Membru 
ieħor biex iwettaq xogħol f'isem dak l-
impjegatur, għandu jkompli jkun soġġett 
għal-leġiżlazzjoni tal-ewwel Stat Membru, 
dment li:
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iwettaq xogħol f'isem dak l-impjegatur, 
għandu jkompli jkun soġġett għal-
leġiżlazzjoni tal-ewwel Stat Membru, 
sakemm it-tul ta' żmien antiċipat ta' dan 
ix-xogħol ma jaqbiżx l-24 xahar u 
sakemm il-persuna ma tiġix stazzjonata 
jew tintbagħat biex tieħu post persuna 
oħra impjegata jew persuna li taħdem 
għal rasha, stazzjonata jew mibgħuta 
qabel fit-tifsira ta' dan l-Artikolu.

(a) it-tul ta' żmien antiċipat jew 
attwali ta' dan ix-xogħol ma jaqbiżx is-
6 xhur u dment li l-persuna ma tiġix 
stazzjonata biex tieħu post persuna oħra 
impjegata jew persuna li taħdem għal 
rasha stazzjonata qabel fit-tifsira ta' dan 
l-Artikolu; kif ukoll

(b) għal perjodu ta' mill-anqas sitt 
xhur immedjatament qabel il-bidu tal-
attività tagħha bħala persuna impjegata, 
il-persuna kkonċernata tkun diġà soġġetta 
għal-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih 
ikun stabbilit l-impjegatur tagħha.

__________________

46 ĠU L 018, 21.01.1997, p. 1.

Ġustifikazzjoni

It-tul ta' żmien medju ta' stazzjonament huwa anqas minn erba' xhur skont il-Kummissjoni. 
Għaldaqstant, huwa raġonevoli li wara sitt xhur, jenħtieġ li jkun japplika d-dritt tal-pajjiż tal-
impjieg f'termini tal-kopertura tas-sigurtà soċjali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Persuna li normalment twettaq 
attività bħala persuna li taħdem għal rasha 
fi Stat Membru u li tmur biex twettaq 
attività simili fi Stat Membru ieħor 

2. Persuna li normalment twettaq 
attività bħala persuna li taħdem għal rasha 
fi Stat Membru u li tmur biex twettaq 
attività simili fi Stat Membru ieħor 
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għandha tibqa' tkun soġġetta għal-
leġiżlazzjoni tal-ewwel Stat Membru
sakemm it-tul ta' żmien antiċipat ta' din l-
attività ma taqbiżx l-24 xahar u sakemm 
il-persuna mhix tieħu post persuna oħra 
impjegata jew li taħdem għal rasha 
stazzjonata.

għandha tibqa' tkun soġġetta għal-
leġiżlazzjoni tal-ewwel Stat Membru, 
dment li:

(a) it-tul ta' żmien antiċipat jew 
attwali ta' din l-attività ma jaqbiżx is-sitt 
xhur u dment li l-persuna ma tkunx qed 
tieħu post persuna oħra impjegata jew li 
taħdem għal rasha stazzjonata, u

(b) għal perjodu ta' mill-anqas sitt 
xhur immedjatament qabel il-bidu tal-
attività tagħha, il-persuna kkonċernata 
tkun diġà soġġetta għal-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru li fih normalment teżerċita 
l-attività tagħha.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ċittadini mobbli 
ekonomikament inattivi u persuni li jkunu 
qed ifittxu impjieg jistgħu jaċċedu għal 
kopertura komprensiva tal-assigurazzjoni 
marbuta ma' mard fl-Istat Membru 
ospitanti billi jippermettu lil ċittadini bħal 
dawn jikkontribwixxu b'mod proporzjonat 
għal assigurazzjoni marbuta ma' mard 
jew inkella b'xi mod ieħor jissodisfaw il-
kriterji rilevanti għall-aċċess għal 
assigurazzjoni marbuta ma' mard fl-Istat 
Membru fejn huma jkunu residenti 
abitwali.

Ġustifikazzjoni

L-assigurazzjoni marbuta ma' mard komprensiva hija dritt fundamentali. Iċ-ċittadini mobbli 
inattivi għandu jkollhom il-possibbiltà li jiksbu assigurazzjoni marbuta ma' mard anki fl-Istat 
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Membru ta' residenza tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jibbażaw fuq linji 
gwida vinkolanti meta jagħmlu s-sistema tal-assigurazzjoni marbuta ma' mard tagħhom 
aċċessibbli għal ċittadini mobbli inattivi tal-UE.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 35a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva 
għandha tfassal lista dettaljata tal-
benefiċċji tal-kura fit-tul li jissodisfaw il-
kriterji li hemm fl-Artikolu 1(vb) ta' dan ir-
Regolament, li jispeċifika liema huma l-
benefiċċji in natura u liema huma l-
benefiċċji fi flus.

2. Il-Kummissjoni Amministrattiva, 
wara li tkun ikkonsultat b'mod xieraq lis-
sħab soċjali kkonċernati kif ukoll lill-
assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tal-
benefiċjarji, inklużi l-organizzazzjonijiet 
ta' persuni b'diżabilità, u l-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha tfassal 
lista eżawrjenti u dettaljata tal-benefiċċji 
tal-kura fit-tul li jissodisfaw il-kriterji li 
hemm fl-Artikolu 1(vb) ta' dan ir-
Regolament, li jispeċifika liema benefiċċji 
huma in natura u liema huma benefiċċji fi 
flus.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 35a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni Amministrattiva 
għandha tiżgura l-implimentazzjoni 
rapida tal-Karta tad-Diżabilità Ewropea 
fl-Istati Membri kollha, u għandha 
tippromwovi l-adozzjoni ta' definizzjoni u 
kriterji komuni ta' diżabilità għall-fini ta' 
dan ir-Regolament u tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 52 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a. Fl-Artikolu 52, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 

"1a. L-istituzzjonijiet kompetenti 
għandhom jikkalkulaw u jagħtu l-
benefiċċju dovut fi żmien tliet xhur wara 
t-tressiq ta' talba għal għotja."

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bl-eċċezzjoni tal-każijiet
imsemmija fl-Artikolu 65(2), l-
applikazzjoni tal-Artikolu 6 għall-persuna 
kkonċernata għandha tkun bil-kundizzjoni 
li din tkun lestiet reċentement perjodu ta' 
mill-anqas tliet xhur ta' assigurazzjoni, 
impjieg, jew impjieg indipendenti skont il-
leġiżlazzjoni li skontha l-benefiċċji 
jintalbu.

1. Għajr fil-każijiet imsemmija fl-
Artikolu 65(2), l-applikazzjoni tal-
Artikolu 6 għandha tkun bil-kundizzjoni li 
l-persuna kkonċernata tkun lestiet 
reċentement perjodu ta' mill-anqas xahar
ta' assigurazzjoni, impjieg, jew ħidma għal 
rasha skont il-leġiżlazzjoni li skontha l-
benefiċċji jintalbu.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta persuna qiegħda ma 
tissodisfax il-kundizzjonijiet għall-
aggregazzjoni tal-perjodi skont il-
paragrafu 1 minħabba li t-tul ta' żmien 

2. Meta persuna qiegħda ma 
tissodisfax il-kundizzjonijiet għall-
aggregazzjoni tal-perjodi skont il-
paragrafu 1 minħabba li t-tul ta' żmien 
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totali tal-perjodi kompluti l-aktar reċenti ta' 
assigurazzjoni, impjieg jew impjieg 
indipendenti tagħha f'dak l-Istat Membru 
hu anqas minn tliet xhur dik il-persuna 
għandha tkun intitolata għall-benefiċċji tal-
qgħad skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru fejn din il-persuna lestiet dawn il-
perjodi qabel skont il-kundizzjonijiet u 
soġġetta għal-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 64a.

totali tal-perjodi kompluti l-aktar reċenti ta' 
assigurazzjoni, impjieg jew impjieg 
indipendenti tagħha f'dak l-Istat Membru 
hu anqas minn xahar dik il-persuna 
għandha tkun intitolata għall-benefiċċji tal-
qgħad skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru fejn din il-persuna lestiet dawn il-
perjodi qabel skont il-kundizzjonijiet u 
soġġetta tal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 64a.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt a
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fil-paragrafu 1(c) il-kelma "tlieta" 
għandha tinbidel b'"sitta" u l-kliem "tat-
tliet xhur sa massimu ta' sitt xhur" 
għandu jinbidel bil-kliem "tas-sitt xhur sa 
tmiem il-perjodu tal-intitolament għall-
benefiċċji ta' dik il-persuna";

(a) Fil-paragrafu 1, il-punt (c) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

"(c) il-persuna għandha tibqa' 
intitolata għall-benefiċċji tal-qgħad sat-
tmiem tagħhom;"

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 64 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 huwa mħassar;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=MT)
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt b
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 64 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-paragrafu 3, il-kelma "tlieta" 
għandha tinbidel b'"sitta" u l-kliem 
"massimu ta' sitt xhur" għandu jinbidel 
bil-kliem "sa tmiem il-perjodu tal-
intitolament għall-benefiċċji".

(b) Il-paragrafu 3 huwa mħassar.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

23a. Fl-Artikolu 71, il-paragrafu 1 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. Il-Kummissjoni Amministrattiva 
għall-Kordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà 
Soċjali (hawnhekk iżjed 'il quddiem 
imsejħa "il-Kummissjoni 
Amministrattiva") mehmuża mal-
Kummissjoni Ewropea għandha tkun 
magħmula minn rappreżentant tal-gvern ta' 
kull Stat Membru, assisti fejn ikun hemm 
il-bżonn minn konsulenti esperti. 
Rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea
jattendi l-laqgħat tal-Kummissjoni 
Amministrattiva f'kapaċità ta' kunsillier.

1. Il-Kummissjoni Amministrattiva 
għall-Kordinazzjoni ta' Sistemi ta' Sigurtà 
Soċjali (hawnhekk iżjed 'il quddiem 
imsejħa "il-Kummissjoni 
Amministrattiva") mehmuża mal-
Kummissjoni Ewropea għandha tkun 
magħmula minn rappreżentant tal-gvern ta' 
kull Stat Membru, assisti fejn ikun hemm 
il-bżonn minn konsulenti esperti. 
Rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea, 
rappreżentant tal-Parlament Ewropew u, 
fejn xieraq, rappreżentanti tas-sħab 
soċjali kif ukoll benefiċjarji, inklużi 
rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet ta'
persuni b'diżabilità għandhom jattendu 
għal-laqgħat tal-Kummissjoni 
Amministrattiva f'kapaċità ta' konsulenza.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-
20140101&from=MT)
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 25
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 76a – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-irtirar tad-dokument meta l-
preċiżjoni u l-validità tiegħu huma 
kkontestati mill-istituzzjoni kompetenti 
tal-Istat Membru tal-impjieg.

– l-irtirar tad-dokument:

– meta l-preċiżjoni u l-validità 
tiegħu huma kkontestati mill-istituzzjoni 
kompetenti tal-Istat Membru tal-impjieg;

– meta l-istituzzjoni emittenti ma 
tweġibx fi żmien l-iskadenza speċifikata.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. L-Artikolu 88 għandu jinbidel 
b'dan li ġej:

imħassar

"Artikolu 88

Id-delega ta' setgħa biex taġġorna l-
Annessi

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 88a biex, minn żmien għal 
żmien, temenda l-Annessi ta' dan ir-
Regolament u r-Regolament ta' 
implimentazzjoni wara talba mill-
Kummissjoni Amministrattiva.

Artikolu 88a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati qed 
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tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 88 għandha tingħata lill-
Kummissjoni Ewropea għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-[the date of entry 
into force of the Regulation (EU) No 
xxxx].

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 88 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe żmien mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. Din ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' xi atti delegati diġà 
fis-seħħ.

4. Qabel l-adozzjoni ta' att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
esperti nominati minn kull Stat Membru 
skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-
liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill simultanjament.

6. Att delegat skont l-Artikolu 88 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni jew mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f'perjodu ta' xahrejn tan-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 ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni Ewropea li huma mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn bl-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda 35



PE616.648v03-00 24/30 AD\1151654MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ea

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "frodi" tfisser kwalunkwe att jew 
ommissjoni intenzjonali biex tittieħed 
azzjoni, sabiex wieħed jikseb jew jirċievi 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew biex jevita 
l-obbligu li jħallas il-kontribuzzjonijiet
tas-sigurtà soċjali, kuntrarju għal-liġi ta' 
Stat Membru;".

(ea) "frodi" tfisser kwalunkwe att jew 
ommissjoni intenzjonali biex tittieħed 
azzjoni, li jikkawża dannu lil 
istituzzjonijiet sabiex wieħed jikseb jew 
jirċievi benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew 
sabiex jevita l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali jew sabiex jevita r-
regoli ta' sħubija tas-sistema tas-sigurtà 
soċjali ta' Stat Membru, kuntrarju għal-liġi 
tal-Istat Membru, għar-Regolament 
bażiku jew għar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta d-drittijiet jew l-obbligi ta' 
persuna li għaliha japplikaw ir-Regolament 
bażiku u r-Regolament ta' 
implimentazzjoni ġew stabbiliti jew 
iddeterminati, l-istituzzjoni kompetenti 
tista' titlob lill-istituzzjoni fl-Istat Membru 
ta' residenza jew ta' żjara li jipprovdi d-data 
personali dwar dik il-persuna. Ir-rikjesta u 
kwalunkwe tweġiba għandhom 
jikkonċernaw informazzjoni li tippermetti 
lill-Istat Membru kompetenti biex 
jidentifika kwalunkwe ineżattezza fil-fatti 
li fuqhom dokument jew deċiżjoni li 
tiddetermina d-drittijiet u l-obbligi ta' 
persuna skont ir-Regolament bażiku jew ir-
Regolament ta' implimentazzjoni hija 
bbażata. Ir-rikjesta tista' ssir ukoll fejn ma 
jkun l-ebda dubju dwar il-validità jew l-
eżattezza tal-informazzjoni li jkun hemm 

5. Meta d-drittijiet jew l-obbligi ta' 
persuna li għaliha japplikaw ir-Regolament 
bażiku u r-Regolament ta'
implimentazzjoni jkunu ġew stabbiliti jew 
iddeterminati, l-istituzzjoni kompetenti 
tista' titlob lill-istituzzjoni fl-Istat Membru 
ta' residenza jew ta' żjara li jipprovdi d-data 
personali dwar dik il-persuna, 
b'konformità sħiħa mar-rekwiżiti tal-
privatezza. Ir-rikjesta u kwalunkwe 
tweġiba għandhom ikunu limitati għall-
informazzjoni li tippermetti lill-Istat 
Membru kompetenti biex jidentifika 
kwalunkwe ineżattezza fil-fatti li fuqhom 
dokument jew deċiżjoni li tiddetermina d-
drittijiet u l-obbligi ta' persuna skont ir-
Regolament bażiku jew ir-Regolament ta' 
implimentazzjoni tkun ibbażata. Ir-rikjesta 
tista' ssir ukoll fejn ma jkun l-ebda dubju 
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fid-dokument jew li fuqha d-deċiżjoni tkun 
ibbażata f'każ partikolari. It-talba għall-
informazzjoni u kwalunkwe tweġiba 
għandhom ikunu meħtieġa u proporzjonati.

dwar il-validità jew l-eżattezza tal-
informazzjoni li jkun hemm fid-dokument 
jew li fuqha d-deċiżjoni tkun ibbażata f'każ 
partikolari. It-talba għall-informazzjoni u 
kwalunkwe tweġiba għandhom ikunu
motivati, meħtieġa u proporzjonati.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

7a. Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

3. Fejn ma jintlaħaqx qbil bejn l-
istituzzjonijiet jew l-awtoritajiet 
konċernati, il-kwistjoni tista' titressaq 
quddiem il-Kummissjoni Amministrattiva 
mill-awtoritajiet kompetenti mhux qabel 
xahar wara d-data li fiha tqajmet id-
differenza ta' fehmiet kif imsemmi fil-
paragrafi 1 jew 2. Il-Kummissjoni 
Amministrattiva għandha tfittex li 
tirrikonċilja l-fehmiet fi żmien sitt xhur 
mid-data li fiha l-kwistjoni tressqet 
quddiemha.

3. Fejn ma jintlaħaqx qbil bejn l-
istituzzjonijiet jew l-awtoritajiet 
konċernati, fi żmien tliet xhur minn meta 
tqum id-differenza fl-opinjonijiet, il-
kwistjoni għandha titressaq quddiem il-
Kummissjoni Amministrattiva mill-
awtoritajiet kompetenti mhux qabel xahar 
wara d-data li fiha tqajmet id-differenza fl-
opinjonijiet kif imsemmi fil-paragrafi 1 
jew 2. Il-Kummissjoni Amministrattiva 
għandha tfittex li tirrikonċilja l-fehmiet fi 
żmien sitt xhur mid-data li fiha l-kwistjoni 
tressqet quddiemha.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Fl-Artikolu 7, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
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"1a. Il-kalkolu provviżorju ta' 
benefiċċju jew ta' kontribuzzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandu jsir sa 
mhux aktar tard minn xahar wara li tkun 
tressqet talba mill-persuna kkonċernata."

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

7c. Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. Fejn hemm differenza fl-
opinjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' żewġ 
Stati Membri jew aktar dwar id-
determinazzjoni tar-residenza ta' persuna li 
għaliha japplika r-Regolament bażiku, 
dawn l-istituzzjonijiet għandhom 
jistabbilixxu bi ftehim komuni ċ-ċentru ta' 
interessi tal-persuna kkonċernata, abbażi ta' 
evalwazzjoni globali tal-informazzjoni 
kollha disponibbli relatata mal-fatti 
relevanti, li jistgħu jinkludu fejn ikun il-
każ:

1. Fejn hemm differenza fl-
opinjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' żewġ 
Stati Membri jew aktar dwar id-
determinazzjoni tar-residenza ta' persuna li 
għaliha japplika r-Regolament bażiku, 
dawn l-istituzzjonijiet għandhom, mhux 
aktar tard minn tliet xhur minn meta 
tqum id-differenza fl-opinjonijiet,
jistabbilixxu bi ftehim komuni ċ-ċentru ta' 
interessi tal-persuna kkonċernata, abbażi ta' 
evalwazzjoni globali tal-informazzjoni 
kollha disponibbli relatata mal-fatti 
relevanti, li jistgħu jinkludu fejn ikun il-
każ:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=MT)

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jkun meħtieġ għall-eżerċizzju 
tas-setgħat leġiżlattivi fuq il-livell 

4. Meta jkun meħtieġ għall-eżerċizzju 
tas-setgħat leġiżlattivi fuq il-livell 
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nazzjonali jew tal-Unjoni, informazzjoni 
rilevanti dwar id-drittijiet u l-obbligi tas-
sigurtà soċjali tal-persuni kkonċernati 
għandha tiġi skambjata direttament bejn l-
istituzzjonijiet kompetenti u l-ispettorati 
tax-xogħol, l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni 
jew tat-taxxa tal-Istati konċernati; din tista' 
tinkludi l-ipproċessar tad-data personali 
għall-finijiet barra mill-eżerċizzju jew l-
infurzar tad-drittijiet u l-obbligi skont ir-
Regolament bażiku u dan ir-Regolament 
b'mod partikolari biex tiġi żgurata l-
konformità mal-obbligi legali rilevanti fl-
oqsma tax-xogħol, is-saħħa u sigurtà, l-
immigrazzjoni u l-liġi dwar it-tassazzjoni. 
Dettalji oħra għandhom jiġu stipulati 
b'deċiżjoni tal-Kummissjoni 
Amministrattiva.

nazzjonali jew tal-Unjoni, informazzjoni 
rilevanti dwar id-drittijiet u l-obbligi tas-
sigurtà soċjali tal-persuni kkonċernati 
għandha tiġi skambjata direttament bejn l-
istituzzjonijiet kompetenti u l-ispettorati 
tax-xogħol, l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni 
jew tat-taxxa tal-Istati konċernati, 
mingħajr ma jinkisru bl-ebda mod ir-
rekwiżiti tal-privatezza. Din tista' tinkludi 
l-ipproċessar tad-data personali għall-
finijiet barra mill-eżerċizzju jew l-infurzar 
tad-drittijiet u l-obbligi skont ir-
Regolament bażiku u dan ir-Regolament 
unikament biex tiġi żgurata l-konformità 
mal-obbligi legali rilevanti fl-oqsma tax-
xogħol, is-saħħa u s-sigurtà, l-
immigrazzjoni u l-liġi dwar it-tassazzjoni. 
Dettalji oħra għandhom jiġu stipulati 
b'deċiżjoni tal-Kummissjoni 
Amministrattiva.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 67 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

(26a) Fl-Artikolu 67, il-paragrafu 5 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

5. It-talbiet għandhom jitħallsu lill-
korp ta' kollegament tal-Istat Membru 
kreditur imsemmi fl-Artikolu 66 tar-
Regolament implimentattiv mill-
istituzzjoni debitriċi fi żmien 18-il xahar 
minn tmiem ix-xahar li matulu dawn ġew 
introdotti lill-korp ta' kollegament tal-Istat 
Membru debitur. Dan ma japplikax għat-
talbiet li l-istituzzjoni debitriċi tkun ċaħdet 
għal raġuni relevanti f'dak il-perijodu.

5. It-talbiet għandhom jitħallsu lill-
korp ta' kollegament tal-Istat Membru 
kreditur imsemmi fl-Artikolu 66 tar-
Regolament ta' implimentazzjoni mill-
istituzzjoni debitriċi fi żmien 12-il xahar 
minn tmiem ix-xahar li matulu dawn ġew 
introdotti lill-korp ta' kollegament tal-Istat 
Membru debitur. Dan ma japplikax għat-
talbiet li l-istituzzjoni debitriċi tkun ċaħdet 
għal raġuni relevanti f'dak il-perijodu.

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:MT:HTML)
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' żmien attwali ta' 18-il xahar għandu jitnaqqas għal 12-il xahar sabiex titnaqqas 
il-pressjoni tal-ispiża fuq il-korp ta' kollegament li jipprefinanzja benefiċċju.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt 40a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40a. Fl-Artikolu 89, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

"1a. L-istituzzjonijiet tal-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu 
disponibbli għaċ-ċittadini, fuq talba, 
kopja tal-fajl personali tagħhom, flimkien 
ma' informazzjoni speċifika dwar ir-regoli 
li jiddeterminaw l-awtoritajiet kompetenti 
u d-drittijiet u l-intitolamenti tagħhom 
skont ir-Regolament bażiku u skont ir-
Regolament ta' Implimentazzjoni."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=MT)
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