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L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-
sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' 
kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit 
tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea (COM(2019)0053 – C8-
0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2019)0053),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0039/2019),

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

– wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill permezz tal-ittra tal-25 
ta’ Frar 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) 
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 għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-
0161/2019),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, li se tiġi 
ppubblikata fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

3. 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;

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



P8_TC1-COD(2019)0019

Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Marzu 2019 bil-
ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara 
l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-
att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/500.)



ANNESS TAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Ir-Regolament dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-

sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni 

Ewropea huwa bbażat fuq l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE) peress li jikkonċerna miżuri fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Mhijiex 

possibbli estensjoni ta' dan ir-Regolament għal ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-istess att legali 

minħabba l-inkompatibbiltà tal-bażijiet ġuridiċi, peress li estensjoni bħal din tkun teħtieġ li 

tkun ibbażata fuq l-Artikolu 79(2)(b) tat-TFUE.

Il-Kummissjoni tqis li ċittadini ta' pajjiżi terzi koperti bir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-24 ta' Novembru 2010 għandhom ikomplu 

jibbenefikaw mill-prinċipji bażiċi tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali maħsuba li jiġu 

kodifikati fir-Regolament dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-

koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 

Nru 1231/2010 u tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009, li jibqgħu fis-

seħħ.

Il-Kummissjoni se tikkunsidra, madankollu, jekk ikun meħtieġ fi stadju aktar tard, li l-

prinċipji stabbiliti f'dan ir-Regolament jiġu estiżi għal ċittadini ta' pajjiżi terzi legalment 

residenti fi Stat Membru li, skont ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010, huma jew kienu koperti mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar 

il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali biex tikkonferma d-drittijiet tagħhom fir-

rigward tal-perjodu meta r-Renju Unit kien Stat Membru.


