
AM\762980MT.doc PE418.256v01-00

MT MT

EUROPEAN PARLIAMENT
2004 










 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2008/0142(COD)

22.1.2009

EMENDI
301 - 439

Abbozz ta' rapport
John Bowis
(PE415.355v01-00)

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali

Proposta għal direttiva
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.256v01-00 2/103 AM\762980MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\762980MT.doc 3/103 PE418.256v01-00

MT

Emenda 301
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU II imħassar
L-ISTATI MEMBRI RESPONSABBLI 
MILL-KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI 
KOMUNI GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn Kapitolu II u Kapitolu III xejn ma tgħin u mhix meħtieġa. Għalhekk ikun 
eħfef li jitħassru t-titoli taż-żewġ kapitoli.

Emenda 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AWTORITAJIET TAL-ISTATI
MEMBRI RESPONSABBLI MILL-
KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI 
KOMUNI GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

L-ISTATI MEMBRI RESPONSABBLI 
MILL-KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI 
KOMUNI GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk jintuża, it-terminu "awtoritajiet" jeħtieġ li jkun iddefinit.
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Emenda 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet ta’ l-awtoritajiet ta’ l-
Istat Membru li jipprovdi t-trattament

Responsabbiltajiet tal-Istat Membru li 
jipprovdi t-trattament

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex ikun konsistenti mal-emenda tat-titolu tal-Kapitolu II.

Emenda 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet ta’ l-awtoritajiet ta’ l-
Istat Membru li jipprovdi t-trattament

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm koperazzjoni transkonfinali effikaċi u tiġi ggarantita l-kwalità tal-kura tas-
saħħa fl-UE kollha, ir-responsabilitajiet tal-awtoritajiet pubbliċi marbuta mal-mobilità tal-
pazjenti m'għandhomx ikunu limitati għall-Istat Membru li jipprovdi t-trattament imma 
għandhom jiġu estiżi wkoll għall-Istat Membru tal-affiljazzjoni.
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Emenda 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Responsabbiltajiet ta’ l-awtoritajiet ta’ l-

Istat Membru li jipprovdi t-trattament
1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu 
l-prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:
(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;
(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;
(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, 
il-prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;
(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
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jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;
(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan 
tagħhom u li huma xierqa għan-natura u 
l-estent tar-riskju huma fis-seħħ għal 
trattament mogħti fit-territorju tagħhom;
(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;
(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament 
ugwali għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-
Istat Membru ta’ trattament, inkluż il-
ħarsien kontra diskriminazzjoni stipulat 
skond il-liġi Komunitarja kif ukoll mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fl-Istat 
Membru ta' trattament 
2. Kull miżura meħuda mill-Istati 
Membri, meta jimplimentaw dan l-
Artikolu, għandha tirrispetta d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE 
dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali u d-Direttiva 2000/31/KE 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku.
3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.
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Or. de

Emenda 306
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. Dan għandu jsir filwaqt li jqisu l-
prinċipji tal-universalità, l-aċċess għal kura 
ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, kif 
ukoll il-prinċipju li l-kura għandha 
tingħata skont il-ħtieġa.

a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;
l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;
c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, 
il-prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;
d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
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garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;
e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan 
tagħhom u li huma xierqa għan-natura u 
l-estent tar-riskju huma fis-seħħ għal 
trattament mogħti fit-territorju tagħhom;
f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;
g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament 
ugwali għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-
Istat Membru ta’ trattament, inkluż il-
ħarsien kontra diskriminazzjoni stipulat 
skond il-liġi Komunitarja kif ukoll mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fl-Istat 
Membru ta' trattament

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi enfasizzat li l-Istat Membru huwa kompetenti biex ifassal u jiżviluppa l-
kura tas-saħħa u għalhekk din id-Direttiva għandha tidħol f'inqas dettalji.

Emenda 307
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 1. L-Istati Membri ta’ trattament 
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għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji tal-universalità, l-aċċess għal kura 
ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, dawn 
għandhom jiddefinixxu standards ċari ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-saħħa 
mogħtija fit-territorju tagħhom, u jiżguraw 
li:

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;

(a) meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru li ma jkunx dak fejn il-pazjent 
huwa persuna assigurata, jew fi Stat 
Membru li ma jkunx dak fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-fornitur 
tal-kura tas-saħħa, servizz tal-kura tas-
saħħa bħal dan jingħata f'konformità 
mal-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li 
jipprovdi t-trattament.

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

(b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1(a) hija pprovduta skont l-
istandards u l-linji gwida dwar il-kwalità 
u s-sikurezza definiti mill-Istat Membru li 
jipprovdi t-trattament filwaqt li jkun 
żgurat li:

(i) il-pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra jistgħu 
jingħataw tagħrif dwar dawn l-istandards 
u l-linji gwida, inklużi d-dispożizzjonijiet 
dwar is-sorveljanza, inter alia permezz ta' 
mezzi elettroniċi;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(ii) il-pazjenti u l-fornituri tas-saħħa minn 
Stati Membri oħra jistgħu jingħataw 
tagħrif dwar id-disponibbiltà, il-prezzijiet 
u r-riżultati tal-kura tas-saħħa pprovduta u 
d-dettalji tal-kopertura ta’ assigurazzjoni 
tal-fornitur tal-kura tas-saħħa jew mezzi 
oħrajn ta’ ħarsien personali jew kollettiv 
fir-rigward tar-responsabbiltà professjonali 
tagħhom;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom il-mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu u huma ggarantiti li jkollhom 
rimedji kif ukoll id-dritt li jfittxu 
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kumpens;
(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estensjoni
tar-riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra d-diskriminazzjoni stipulat skont il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament.

(ga) il-pazjenti li jkunu rċevew trattament 
huma intitolati li jkollhom rapport bil-
miktub jew f'sura elettronika ta' 
trattament bħal dan u ta' kull parir 
mediku għall-kontinwità tal-kura 
tagħhom;
(gb) hemm mekkaniżmi li jiggarantixxu li 
l-fornituri tal-kura tas-saħħa jkunu 
jistgħu jilħqu dawn l-istandards, filwaqt li 
jitqiesu x-xjenza medika internazzjonali 
kif ukoll il-prattika medika tajba 
rikonoxxuta b'mod ġenerali, l-aktar 
permezz tal-għoti ta' edukazzjoni u taħriġ 
ta' kwalità għolja, kif ukoll l-appoġġ 
għall-iżvilupp ta' kurrikuli armonizzati 
mifruxa mal-Ewropa kollha, u għall-
akkreditazzjoni tal-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa; 
(gc) l-applikazzjoni ta’ dawn l-istandards 
mill-fornituri tal-kura tas-saħħa fil-
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prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux l-istandards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva sabiex jiggarantixxu l-mekkaniżmi li bihom 
il-prinċipji tal-universalità, tal-ekwità, tas-solidarjetà, tal-kwalità tas-sikurezza u tal-aċċess 
għall-kura tas-saħħa jkunu jistgħu jintlaħqu b'mod effikaċi mill-Istati Membri.

Emenda 308
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu 
l-prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru li ma jkunx dak fejn il-pazjent 
huwa persuna assigurata, jew fi Stat 
Membru li ma jkunx dak fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-fornitur 
tal-kura tas-saħħa, dan is-servizz tal-kura 
tas-saħħa jingħata f'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li jipprovdi 
t-trattament f'konformità mal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu.
L-Istat Membru li jipprovdi t-trattament 
għandu jiżgura li:

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ biex jiġi 
żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa huma 
kapaċi jissodisfaw standards tali, filwaqt li 
jitqies il-progress fil-prattiki tax-xjenza 
medika internazzjonali u fil-prattiki mediċi 
li huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 

(b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1 hija mogħtija f'konformità 
mal-istandards u l-linji gwida dwar il-
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tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

kwalità u s-sikurezza definiti mill-Istat 
Membru li jipprovdi t-trattament filwaqt li 
jkun żgurat li:

(i) il-pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra jistgħu 
jingħataw tagħrif dwar dawn l-istandards 
u l-linji gwida, inklużi d-dispożizzjonijiet 
dwar is-sorveljanza, inter alia permezz ta' 
mezzi elettroniċi;
(ii) il-pazjenti u l-fornituri tas-saħħa minn 
Stati Membri oħra jistgħu jingħataw 
tagħrif dwar l-għażliet, id-disponibilità, il-
prezzijiet u r-riżultati possibbli tal-kura 
tas-saħħa mogħtija u d-dettalji tal-
kopertura ta’ assigurazzjoni tal-fornitur 
tal-kura tas-saħħa jew mezzi oħrajn ta’ 
ħarsien personali jew kollettiv rigward ir-
responsabilità professjonali tagħhom;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-fornituri tal-kura tas-saħħa jagħtu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar l-għażla tat-
trattament, id-disponibbiltà, il-prezzijiet u 
r-riżultati possibbli tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

 (d) il-pazjenti għandhom il-mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu u huma ggarantiti li jkollhom 
rimedji kif ukoll id-dritt li jfittxu 
kumpens;

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

 (e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estensjoni
tar-riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-data 
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personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament 

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra d-diskriminazzjoni stipulat skont il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament. 

(ga) il-pazjenti li jkunu rċevew trattament 
huma intitolati li jkollhom rapport bil-
miktub jew f'sura elettronika dwar dan it-
trattament u dwar kull parir mediku 
għall-kontinwità tal-kura tagħhom;

Or. de

Emenda 309
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu 
l-prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. Meta l-kura tas-saħħa tingħata fi Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat Membru tal-
affiljazzjoni tal-pazjent, jew fi Stat 
Membru li ma jkunx dak fejn hu stabbilit 
il-fornitur tal-kura tas-saħħa, din 
għandha tingħata f'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li jipprovdi 
t-trattament skont il-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu.

Il-kura tas-saħħa għandha tingħata 
f'konformità mal-istandards u l-linji 
gwida dwar il-kwalità u s-sikurezza 
definiti mill-Istat Membru li jipprovdi t-
trattament. Dan l-Istat Membru għandu 
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jiżgura li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li żżid il-kjarifika legali ta' dan l-Artikolu billi ddaħħal it-test li 
oriġinarjament kien fl-Artikolu 11. Il-prinċipji msemmija fil-proposta tal-Kummissjoni 
tmexxew ukoll għall-Artikolu 1 f'emenda preċedenti.

Emenda 310
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom,
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli mill-organizzazzjoni u l-għoti 
ta’ kura tas-saħħa f'konformità mal-
Artikolu 152(5) tat-Trattat KE. F'dan il-
kuntest għandhom jiżguraw li:

Or. pt

Emenda 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ta’ trattament għandhom 
ikunu responsabbli mill-organizzazzjoni u 
l-għoti ta’ kura tas-saħħa. F’dan il-kuntest 
u filwaqt li jqisu l-prinċipji ta’ l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ 

L-Istati Membri ta’ trattament għandhom 
ikunu responsabbli mill-organizzazzjoni u 
l-għoti ta’ kura tas-saħħa sikura u ta' 
kwalità għolja, f'konformità mal-prinċipji 
tal-aċċess universali, is-solidarjetà, il-
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kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, dawn
għandhom jiddefinixxu standards ċari ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-saħħa 
mogħtija fit-territorju tagħhom, jiżguraw li:

prezzijiet raġonevoli, l-aċċessibilità 
territorjali ugwali u l-kontroll 
demokratiku. L-Istati Membri li jipprovdu 
t-trattament għandhom ikunu 
responsabbli wkoll għall-mezzi biex isiru 
l-ilmenti u għar-rimedji fil-każ ta' ħsara.
Fil-każ ta' ħsara li ssir mill-kura tas-
saħħa li tingħata fil-qafas transkonfinali, 
għandhom japplikaw is-sistema biex isiru 
l-ilmenti u s-sistema ta' kumpens tal-Istat 
Membru ta' trattament. L-Istati Membri li 
jipprovdu t-trattament għandhom 
jiddefinixxu standards ċari ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà għal kura tas-saħħa mogħtija fit-
territorju tagħhom, u jiżguraw li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tal-aċċess universali, is-solidarjetà, il-prezzijiet raġonevoli, l-aċċessibilità 
territorjali ugwali u l-kontroll demokratiku huma stabbiliti bħala prinċipji importanti għall-
għoti tal-kura tas-saħħa mill-ftehima ta' Liżbona. Ir-responsabilitajiet fil-każ ta' ħsara 
qegħdin jiġu kjarifikati aħjar b'din l-emenda.

Emenda 312
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u f'konformità 
mal-prinċipji tal-interess ġenerali, l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ kwalità 
tajba, effikaċi, bla waqfien, qrib id-dar u 
bi spiża raġonevoli, l-ekwità u s-
solidarjetà, dawn għandhom jiddefinixxu 
standards ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal 
kura tas-saħħa mogħtija fit-territorju 
tagħhom, u jiżguraw li:
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[Nota tat-traduttur: L-ewwel bidla fil-Franċiż, li mhix murija hawn, iddaħħal it-terminu użat 
fit-Trattat KE. L-Ingliż diġà jdaħħal it-terminu użat fit-Trattat (Artikolu 152(5).]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat preċiżi tal-Istati Membri marbuta mas-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-prinċipji li 
jimxu magħhom għandhom jiġu ddikjarati mill-ġdid. Għandha ssir referenza wkoll għall-
interess ġenerali.

Emenda 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u fuq il-bażi tal-
prinċipji tal-interess ġenerali, l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ kwalità 
tajba, l-ekwità u s-solidarjetà u l-
missjonijiet tas-servizz pubbliku li joħorġu 
minnhom, kif mogħtija lill-fornituri tas-
servizzi tas-saħħa, dawn għandhom 
jiddefinixxu standards ċari ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà għal kura tas-saħħa mogħtija fit-
territorju tagħhom, u jiżguraw li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx iqisu biss il-prinċipji tal-universalità, l-aċċessibilità, l-ekwità u
s-solidarjetà. Għandhom jorganizzaw u jagħtu s-servizzi tas-saħħa fuq il-bażi ta' dawk il-
prinċipji (ara wkoll l-Artikolu 16 tat-Trattat KE).
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Emenda 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u fuq il-bażi tal-
prinċipji tal-interess ġenerali, l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ kwalità 
tajba, l-ekwità u s-solidarjetà u l-
missjonijiet tas-servizz pubbliku li joħorġu 
minnhom, kif mogħtija lill-fornituri tas-
servizzi tas-saħħa, dawn għandhom 
jiddefinixxu standards ċari ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà għal kura tas-saħħa mogħtija fit-
territorju tagħhom, u jiżguraw li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx iqisu biss il-prinċipji tal-universalità, l-aċċessibilità, l-ekwità u 
s-solidarjetà, imma għandhom jorganizzaw u joffru servizzi tas-saħħa kif jixraq.

Emenda 315
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji tal-universalità, l-aċċess 
ġeografiku u finanzjarju għal kura ta’ 
kwalità tajba, l-effiċjenza u l-effikaċja, il-
kontinwità, l-ekwità u s-solidarjetà, dawn 
għandhom jiddefinixxu standards ċari ta’ 
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jiżguraw li: kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-saħħa 
mogħtija fit-territorju tagħhom, u jiżguraw 
li:

Or. nl

Emenda 316
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà,
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. Kull Stat Membru għandu jkun
responsabbli mill-proċess ta' trattament u
mill-organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji tal-provvediment b'xejn, l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ kwalità 
tajba, l-ekwità u s-solidarjetà, dawn 
għandhom jiddefinixxu standards ċari ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-saħħa 
mogħtija fit-territorju tagħhom, u jiżguraw 
li:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kura tas-saħħa għandha tingħata b'xejn fl-UE, inkluż fil-faċilitajiet privati għall-kura tas-
saħħa.

Emenda 317
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
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saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji tal-universalità, l-aċċess għal kura 
ta’ kwalità tajba, l-ekwità, l-aċċessibilità 
għall-persuni b'diżabilitajiet u s-
solidarjetà, dawn għandhom jiddefinixxu 
standards ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal 
kura tas-saħħa mogħtija fit-territorju 
tagħhom, u jiżguraw li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aċċessibilità għall-Persuni b'Diżabilitajiet għandha tiġi stabbilita bħala prinċipju 
fundamentali għall-għoti tal-kura tas-saħħa flimkien mal-prinċipji l-oħra, billi l-aċċess 
indaqs għall-kura tas-saħħa għal persuni b'diżabilità hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem.

Emenda 318
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ta’ trattament għandhom 
ikunu responsabbli mill-organizzazzjoni u 
l-għoti ta’ kura tas-saħħa. F’dan il-kuntest 
u filwaqt li jqisu l-prinċipji ta’ l-
universalità, l-aċċess għal kura ta’ kwalità, 
l-ekwità u s-solidarjetà, dawn għandhom 
jiddefinixxu standards ċari ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà għal kura tas-saħħa mogħtija fit-
territorju tagħhom, jiżguraw li:

L-Istati Membri ta’ trattament għandhom 
ikunu responsabbli mill-organizzazzjoni u 
l-għoti ta’ kura tas-saħħa. F’dan il-kuntest 
u filwaqt li jqisu l-prinċipji tal-universalità, 
l-aċċess għal kura ta’ kwalità tajba, l-
ekwità u s-solidarjetà, dawn għandhom 
jiddefinixxu standards ċari ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà għal kura tas-saħħa mogħtija fit-
territorju tagħhom, u jqisu li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Istati Membri jinħtieġu "jiżguraw" punti speċifiċi, tonqos ir-responsabilità 
tagħhom fir-rigward tad-determinazzjoni tal-istandards ta’ kwalità u ta’ sikurezza tagħhom 
stess. Fid-dawl tal-Artikolu 152 tat-Trattat, li jiddikjara li l-Istati Membri huma responsabbli 
għall-organizzazzjoni, l-iffinanzjar u l-għoti ta' kura tas-saħħa liċ-ċittadini tagħhom, jidher 
iktar xieraq li jingħad li l-Istati Membri għandhom "iqisu" iktar milli “jiżguraw”.
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Emenda 319
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-fornituri tal-kura m'għandhom 
iċaħħdu lil ebda pazjent mill-kura tas-
saħħa, irrispettivament minn jekk hux 
ċittadin ta' dak l-Istat Membru jew ta' Stat 
Membru ieħor, minħabba l-qagħda 
soċjoekonomika tal-pazjent;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru jżomm ir-responsabilità għall-provvediment tal-kura tas-saħħa, hi x'inhi l-
qagħda soċjoekonomika tal-pazjent.

Emenda 320
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;

(a) meta l-kura tas-saħħa tingħata fi Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat Membru tal-
affiljazzjoni tal-pazjent, il-kura tas-saħħa 
tingħata f'konformità mal-leġiżlazzjoni 
tal-Istat Membru ta' trattament;

Or. pt
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Emenda 321
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala 
tajba;

(a) il-pazjenti jirċievu tagħrif dwar dawn 
l-istandards u l-linji gwida meta jitolbuh, 
inklużi l-provvedimenti dwar is-
sorveljanza u l-evalwazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiffoka l-Artikolu fuq il-kompitu diffiċli li l-pazjenti 
tingħatalhom il-kjarezza legali u l-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu għażliet informati 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 322
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa huma kapaċi jissodisfaw standards 
tali, filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza 
medika internazzjonali u prassi mediċi li 
huma ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-kura tas-saħħa tingħata b'mod 
ġenwin f'konformità mal-istandards ta' 
kwalità u sikurezza msemmija fil-
paragrafu 1; biex dan isir, għandhom 
jitqiesu l-prattiki tax-xjenza medika 
internazzjonali u l-prattiki mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

Or. nl
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Emenda 323
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

a) hemm definizzjoni ċara tar-rekwiżiti 
leġiżlattivi għall-fornituri tal-kura tas-
saħħa, filwaqt li jitqiesu l-prattiki tax-
xjenza medika internazzjonali u l-prattiki
mediċi li huma ġeneralment rikonoxxuti 
bħala tajba;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tagħna, it-tfassil tar-regolamenti nazzjonali fuq il-prinċipji bażiċi u r-rekwiżiti 
fundamentali tal-kura tas-saħħa huwa r-responsabilità tal-Istati Membri, kif ukoll il-kontroll 
tal-implimentazzjoni tar-regolamenti mill-fornituri tal-kura tas-saħħa u l-miżuri li jiżguraw li 
dawn jiġu osservati. Għalhekk nirrakkomandaw li t-tfassil ta' rekwiżiti leġiżlattivi ċari jiġi 
stabbilit fil-paragrafu 1(a) bħala r-responsabilità tal-Istati Membri.

Emenda 324
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi, li jagħtu edukazzjoni u 
taħriġ sistematiku u ta' kwalità għolja lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, jinsabu 
fis-seħħ biex jiżguraw li l-fornituri tal-kura 
tas-saħħa huma kapaċi jissodisfaw 
standards tali, filwaqt li jitqiesu l-prattiki
tax-xjenza medika internazzjonali u l-
prattiki mediċi li huma ġeneralment 
rikonoxxuti bħala tajba;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU – thanks to 
European common standards of education and training – patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Emenda 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ biex jiġi 
żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa u s-
servizzi mediċi ta' emerġenza huma kapaċi 
jissodisfaw standards tali, filwaqt li jitqiesu 
l-prattiki tax-xjenza medika internazzjonali 
u l-prattiki mediċi li huma ġeneralment 
rikonoxxuti bħala tajba;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ emerġenza.
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Emenda 326
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ biex jiġi 
żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa u s-
servizzi mediċi ta' emerġenza huma kapaċi 
jissodisfaw standards tali, filwaqt li jitqiesu 
l-prattiki tax-xjenza medika internazzjonali 
u l-prattiki mediċi li huma ġeneralment 
rikonoxxuti bħala tajba;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident (jew diżastru), il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduta 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi tal-awtorizzazzjonijiet preċedenti.

Il-ħtieġa ta’ rispons fil-pront f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiż-żona tal-fruntieri tkun teħtieġ  
koperazzjoni wiesgħa min-naħa tal-Istati Membri u tas-servizzi mediċi ta’ emerġenza 
tagħhom fil-livell reġjonali. F’dawn is-sitwazzjonijiet, il-paramediċi huma persunal 
importanti.

Emenda 327
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ biex jiġi 
żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa huma 
kapaċi jissodisfaw standards tali, bla ħsara 
għal-leġiżlazzjoni nazzjonali, filwaqt li 
jitqiesu l-prattiki tax-xjenza medika 
internazzjonali u l-prattiki mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li din il-kwistjoni jkollha regolamentazzjoni aktar dettaljata, 
iżda għandhom iqisu l-prattiki tax-xjenza medika internazzjonali u l-prattiki mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba. 

Emenda 328
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

(a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ biex jiġi 
żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa huma 
kapaċi jissodisfaw standards tali, filwaqt li 
jitqiesu l-prattiki tax-xjenza medika 
internazzjonali u l-prattiki mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba, u li 
dawn jintlaħqu kif jixraq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kbira li min jipprovdi l-kura tas-saħħa jagħmel kulma jista' biex 
jissodisfa l-istandards ta' kwalità u sikurezza tal-kura tas-saħħa.

Emenda 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) dawn l-istandards ta’ kwalità u ta’ 
sikurezza għandhom ikunu disponibbli 
għall-pubbliku f’format ċar u aċċessibbli 
għaċ-ċittadini;

Or. en



PE418.256v01-00 26/103 AM\762980MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu miftuħa u trasparenti dwar l-istandards ta' kwalità u ta' 
sikurezza, u għalhekk għandhom jaraw li jkunu disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 330
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni 
tal-proċessi ta' trattament iqisu l-elementi 
ta' kwalità u ta' sigurtà, kif ukoll il-
kriterji ta' sostenibilità għas-sistemi 
mediċi pubbliċi u privati. Żieda fl-ispiża li 
ma tkunx tista' tiġi stmata u lanqas 
ġustifikata b'żieda reali fil-kura tas-saħħa 
tal-poplu tista' tiddetermina l-kollass tas-
sistemi mediċi pubbliċi u d-
diskriminazzjoni progressiva mis-sistemi 
tal-assigurazzjoni kontra pazjenti li jbatu 
b'patoloġiji li jeħtieġu trattamenti iktar 
għaljin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-proċessi ta' trattament iqisu wkoll il-kriterji ta' 
sostenibilità għas-sistemi mediċi pubbliċi u privati. Jekk iċ-ċirkulazzjoni tagħti lok biex jibda 
x-xiri bla distinzjoni tat-trattament u/jew ta' soluzzjonijiet għad-dijanjożi, l-ispiża sussegwenti 
tista' tiddetermina diskriminazzjoni progressiva kontra pazjenti li jbatu minn patoloġiji li 
jeħtieġu trattamenti għaljin, li kulma jmorru jistgħu jiġu miċħuda mis-sistemi tal-
assigurazzjoni, kif ġara fl-imgħoddi, pereżempju, b'nies li jbatu bl-AIDS.
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Emenda 331
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

(b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1(a) hija pprovduta skont l-
istandards u l-linji gwida dwar il-kwalità 
u s-sikurezza definiti mill-Istat Membru 
ta' trattament filwaqt li jkun żgurat li:

(i) il-pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra jistgħu 
jingħataw tagħrif dwar dawn l-istandards 
u l-linji gwida, inklużi d-dispożizzjonijiet 
dwar is-sorveljanza, inter alia permezz ta' 
mezzi elettroniċi;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tal-provveditur tal-kura tas-
saħħa jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien 
personali jew kollettiv fir-rigward tar-
responsabbiltà professjonali;

(ii) il-pazjenti u l-fornituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra għandhom 
jingħataw tagħrif dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tal-fornitur tal-kura tas-
saħħa jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien 
personali jew kollettiv fir-rigward tar-
responsabbiltà professjonali tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as does the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standards, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.
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Emenda 332
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-
prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

(b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1(a) hija pprovduta skont l-
istandards u l-linji gwida dwar il-kwalità 
u s-sikurezza definiti mill-Istat Membru li 
jipprovdi t-trattament;

Or. pt

Emenda 333
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika 
hija sorveljata b'mod regolari u tittieħed 
azzjoni korrettiva meta ma jintlaħqux 
standards xierqa, filwaqt li jitqies il-
progress fix-xjenza medika u t-teknoloġija 
tas-saħħa;

b) l-applikazzjoni ta’ standards leġiżlattivi 
nazzjonali mill-fornituri tal-kura tas-saħħa 
fil-prattika hija sorveljata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni xierqa meta l-istandards 
ma jintlaħqux;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' regolamenti nazzjonali fuq il-prinċipji bażiċi u r-rekwiżiti fundamentali tal-kura 
tas-saħħa huwa r-responsabilità tal-Istati Membri, kif hi l-garanzija li jiġu osservati. 
Għalhekk nirrakkomandaw li l-infurzar tagħhom jiġi stabilit bħala r-responsabilità tal-Istati 
Membri. It-terminu "azzjonijiet korrettivi" huwa ġenerali wisq u miftuħ għal interpretazzjoni 
wiesgħa.
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Emenda 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika 
hija sorveljata b'mod regolari u tittieħed 
azzjoni korrettiva meta ma jintlaħqux 
standards xierqa, filwaqt li jitqies il-
progress fix-xjenza medika u t-teknoloġija 
tas-saħħa;

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
fornituri tal-kura tas-saħħa u s-servizzi 
mediċi ta' emerġenza fil-prattika hija 
sorveljata b'mod regolari u tittieħed azzjoni 
korrettiva meta ma jintlaħqux standards 
xierqa, filwaqt li jitqies il-progress fix-
xjenza medika u t-teknoloġija tas-saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ 
emerġenza.

Emenda 335
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika 
hija sorveljata b'mod regolari u tittieħed 
azzjoni korrettiva meta ma jintlaħqux 
standards xierqa, filwaqt li jitqies il-
progress fix-xjenza medika u t-teknoloġija 
tas-saħħa;

(b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
fornituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika hija 
sorveljata u evalwata b'mod regolari u 
tittieħed azzjoni korrettiva meta ma 
jintlaħqux standards xierqa, filwaqt li 
jitqies il-progress fix-xjenza medika u t-
teknoloġija tas-saħħa;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni hija importanti mill-aspett tat-twaqqif ta' netwerk ta' faċilitajiet li jkunu ġew 
rikonoxxuti u li tkun ingħatatilhom akkreditazzjoni minħabba l-konsistenza tal-kwalità għolja 
tas-servizzi tagħhom tul is-snin.

Emenda 336
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu lill-
pazjenti informazzjoni dwar id-
disponibbiltà, il-prezzijiet u r-riżultati tal-
kura tas-saħħa pprovduta inkluż f'termini 
ta' kwalità, kif ukoll id-dettalji tal-istatus 
tar-reġistrazzjoni tal-fornitur tas-servizz 
tas-saħħa, tal-kopertura ta’ assigurazzjoni 
jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien personali jew 
kollettiv fir-rigward tar-responsabbiltà 
professjonali tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiffoka l-Artikolu fuq il-kompitu diffiċli li l-pazjenti 
tingħatalhom il-kjarezza legali u l-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu għażliet informati 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
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b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

b’mod partikolari dwar l-istatus tal-
kuntratt tagħhom, id-disponibbiltà, il-
kwalità, is-sikurezza, il-prezzijiet u l-
proċeduri u l-livelli tar-rimborż, l-indiċi 
tal-kwalitàr-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tal-kura tas-saħħa għandhom jipprovdu aktar informazzjoni, b'mod partikolari 
dwar jekk huma joperawx fuq bażi pubblika jew privata, l-affiljazzjoni tagħhom ma' 
assoċjazzjoni professjonali, jekk għandhomx awtorizzazzjoni li jipprattikaw, eċċ.

Rigward l-indiċi ta' kwalità, il-kunċett dwar l-eżitu tas-servizz tas-saħħa huwa sensittiv. Meta 
awtorità tal-kura tas-saħħa rikonoxxuta, awtorizzata li tagħmel dan, tagħti professjonist jew 
stabbiliment tas-saħħa konfermazzjoni jew ċertifikazzjoni, għandu jkun irrakkomandat li 
tagħmel din l-informazzjoni disponibbli u tillimita ruħha għal din l-informazzjoni.

Emenda 338
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) dawk responsabbli mill-
organizzazzjoni u t-twassil tal-kura tas-
saħħa jipprovdu t-tagħrif rilevanti kollu 
sabiex jippermettu lill-pazjenti li jagħmlu 
għażla infurmata, b’mod partikolari dwar 
id-disponibbiltà, il-prezzijiet u r-riżultati 
tal-kura tas-saħħa pprovduta u d-dettalji 
tal-kopertura ta’ assigurazzjoni tagħhom 
jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien personali jew 
kollettiv fir-rigward tar-responsabbiltà 
professjonali;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni bħal din tista' tkun disponibbli mhux biss fl-isptarijiet; dan jagħmilha aktar 
faċli għall-pazjenti biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni li jkollhom bżonn f'dan il-qasam.

Emenda 339
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar l-istatus tar-
reġistrazzjoni tagħhom, id-disponibbiltà, 
il-prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali. 
Il-pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jifhmu din l-informazzjoni b'mod sħiħ 
kemm jista' jkun ( jekk hemm bżonn bl-
għajnuna ta' interpretu jew traduttur);

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-provvedituri tas-saħħa għandhom jipprovdu informazzjoni sħiħa dwar l-istatus ta' 
reġistrazzjoni tagħhom. Dan jirreferi għall-istatus tagħhom bħala provveditur tas-saħħa 
pubbliku jew privat u l-iskali tat-tariffi relatati u l-kundizzjonijiet, il-liċenzja tagħhom (kemm 
jekk tkun irtirata jew le) u s-sħubija tagħhom fl-assoċjazzjonijiet professjonali. 

Barra minn hekk, il-pazjenti għandhom jingħataw il-mezzi meħtieġa biex jifhmu l-
informazzjoni, pereżempju bl-għajnuna ta' interpretu. Dan huwa importanti wkoll għall-istaff 
li jagħti l-kura, li m'għandux ikun meqjus li jkun jaf it-23 lingwa tal-UE. 
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Emenda 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
kwalità, is-sikurezza, il-prezzijiet u r-
riżultati tal-kura tas-saħħa pprovduta u d-
dettalji tal-kopertura ta’ assigurazzjoni 
tagħhom jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien 
personali jew kollettiv fir-rigward tar-
responsabbiltà professjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa barra minn pajjiżhom ikunu qed jagħmlu hekk 
għaliex ikun hemm problemi ta' disponibilità jew nuqqas ta' kura xierqa f'pajjiżhom; Huwa 
importanti li l-kwalità u s-sikurezza jkunu enumerati fil-lista tal-kriterji relevanti li fuqhom 
wieħed jagħżel kura tas-saħħa barra minn pajjiżu. 

Emenda 341
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet l-indiċi ta' kwalità u d-dettalji 
tal-kopertura ta’ assigurazzjoni tagħhom 
jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien personali jew 
kollettiv fir-rigward tar-responsabbiltà 
professjonali;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'riżultati tal-kura tas-saħħa' huwa partikolarment sensittiv. Fl-assenza tal-
objettività, kriterji konġunti, dawk li jipprovdu s-servizz jistgħu jiġu mitluba biex jirrappurtaw 
dwar 'riżultati' partikolarment favorevoli. F'bosta Stati Membri tal-UE kien hemm tendenza li 
jkunu ppubblikati  fil-midja l-ismijiet tal-istabbilimenti u l-professjonisti tas-saħħa li jkunu 
għamlu suċċess. Informazzjoni bħal din ma tidhirx li hi relevanti jew xierqa. Hemm ukoll ir-
riskju li f'xi Stati Membri tista' tiffaċċja projbizzjoni li tiġi rriklamata.

Emenda 342
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet, l-aċċessibilità għal persuni 
b'diżabilitajiet u r-riżultati tal-kura tas-
saħħa pprovduta u d-dettalji tal-kopertura 
ta’ assigurazzjoni tagħhom jew mezzi 
oħrajn ta’ ħarsien personali jew kollettiv 
fir-rigward tar-responsabbiltà 
professjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Informazzjoni dwar l-aċċessibilità tal-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa eċċ, hija essenzjali għal 
persuni b'diżabilità sabiex huma jkunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata li fiha jiġu 
ikkunsidrati l-kundizzjonijiet li huma ta' importanza kbira biex huma jkunu jistgħu jirċievu l-
kura barra minn pajjiżhom.
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Emenda 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punti c a u c b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-awtorità li tawtorizza nnominata 
pubblikament tirreferi l-pazjent biex 
jirċievi l-kura f'postijiet ta' trattament fi 
Stati Membri oħra;
cb) l-awtorità li tawtorizza nnominata 
pubblikamanet tintrabat bil-quddiem li 
tipprovdi l-kopertura finanzjarja għat-
trattamenti fl-Istat Membri ta' 
affiljazzjoni jew fi Stat Membru ieħor bil-
kundizzjoni li l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni jkopri l-ispejjeż.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Fejn u meta pazjenti jiġu offruti trattament, dan għandu jkun ibbażat fuq opinjoni personali, 
mhux fuq il-finanzi personali jew aċċess individwali għal riżorsi speċjali.

Emenda 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom lil medjatur 
indipendenti jew ombusdsman kemm fl-
Istat Membru fejn ikunu qed jiġu kkurati 
kif ukoll fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni,  
u huma ggarantiti rimedji bla ħlas u fejn 
hu xieraq kumpens meta jsofru minn ħsara 
li tirriżulta mill-kura tas-saħħa li jirċievu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat lil-pazjenti mhux biss ikunu jistgħu jagħmlu lment fit-teorija imma wkoll fil-
prattika, u li huma jirċievu r-rimedju xieraq u l-kumpens meħtieġ, il-pazjenti għandhom ikunu 
jistgħu jippreżentaw l-ilment u t-talba tagħhom kemm fl-Istat Membru tat-trattament u kemm 
f'dak ta' affiljazzjoni.

Emenda 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom lil korp
indipendenti u huma garantiti rimedji bla 
ħlas u kumpens meta jsofru minn ħsara li 
tirriżulta mill-kura tas-saħħa li jirċievu;

Or. en

Emenda 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom il-mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u jeżistu 
mekkaniżmi bla ħlas biex jiggarantixxu
rimedji u kumpens jew meta jindunaw bil-
ħsara li sofrew li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandu jkollhom li jitolbu rimedju jew kumpens fil-każ ta' ħsara u jkollhom 
garanzija li dan il-proċess huwa bla ħlas u huwa trasparenti; li ssir referenza għall-
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mekkaniżmi eżistenti għal dan l-iskop huwa kruċjali biex jintlaħaq dan il-għan.

Emenda 347
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u jeżistu 
mekkaniżmi li jfittxu rimedji u kumpens 
meta jsofru minn ħsara li tirriżulta mill-
kura tas-saħħa li jirċievu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiffoka l-Artikolu fuq il-kompitu diffiċli li l-pazjenti 
tingħatalhom iċ-ċarezza legali u l-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu għażliet informati 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 348
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji sabiex humu jkunu 
jistgħu jirċievu kumpens għal kull xorta 
ta' ħsara li jsofru li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;

Or. nl
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Emenda 349
Bill Newton Dunn

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-saħħa 
li jirċievu; Tkun xi tkun is-sistema 
magħżula, l-arranġamenti għall-
korrezzjoni u l-kumpens għandom ikunu 
adattati għall-dan l-iskop u aċċessibbli 
għal kulħadd, jiġifieri jkunu miftuħa, li 
jsiru malajr, ikunu rħas, indipendenti u 
kapaċi li jintużaw minn pazjent li jkun 
marid jew midrub li l-ilsien matern tiegħu 
jista’ ma jkunx dak tal-Istat Membru. Il-
proċeduri m'għandhomx jirristrinġu l-
ilment u l-pazjent m'għandux ikollu l-
bżonn li jmur lura fl-Istat Membru li fih 
ikun sar it-trattament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi nazzjonali tal-Istati Membri biex jikkoreġu u jikkumpensaw għal żball mediku, huma 
limitati amministrattivament. Rimedji legali jistgħu ma jkunux disponibbli għaċ-ċittadini 
b'mezzi modesti. Fl-interess taċ-ċarezza għall-pazjenti, dawn l-emendi jistipulaw standard 
minimu ċar konsistenti mas-salvagwardji ewlenin għall-Istati Membri.

Emenda 350
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew sistemi 
fejn min iħaddem irid jikkonforma ma' 
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ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

responsabilità indiretta li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkunsidra dawk il-waqtiet fejn ħaddiema tas-servizzi tas-saħħa ma jkollhomx 
responsabilità individwali, imma minflok min iħaddimhom jassumi responsabilità indiretta.

Emenda 351
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

(e) standards nazzjonali joħolqu l-qafas 
legali għall-operazzjoni tas-sistemi ta’ 
assigurazzjoni ta’ responsabbiltà 
professjonali li huma xierqa għan-natura u 
l-estent tar-riskju, jew teżisti garanzija 
oħra, li hija ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli ma dan t'hawn fuq fir-rigward 
tal-għan tagħha għal trattament mogħti fit-
territorju tagħhom;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni ta' sistemi ta' assigurazzjoni ta' responsabilità professjonali ma tistax tkun 
preskritta fuq il-bażi tal-liġi komunitarja, għax b'hekk tinħoloq interferenza ċara fil-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri dwar il-finanzjament tas-sistemi tas-saħħa tagħhom. Dan l-
obbligu ma jirriżultax mill-liġi Komunitarja. It-tifsira ta' 'garanzija oħra' tibqa' mhux ċara.
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Emenda 352
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju, huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom u l-
professjonisti tas-saħħa jinfurmaw l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu għamlu 
assigurazzjoni bħal din;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata protezzjoni ugwali għall-pazjenti fl-UE, huwa importanti li l-
assigurazzjoni professjonali ta' indennizz issir obbligatorja u li tkun iċċekkjata mill-korp 
regolatorju għall-professjoni kkonċernata. Trid issir ukoll dispożizzjoni għall-koordinament 
tal-garanziji offruti minn din l-assigurazzjoni, fir-rigward kemm tal-limiti tal-kumpens kif 
ukoll fil-proċeduri ta' implimentazzjoni.

Emenda 353
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward ta' l-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju, huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom u li l-
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mogħti fit-territorju tagħhom; professjonisti tas-saħħa jinfurmaw l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu għamlu 
assigurazzjoni bħal din;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-assigurazzjoni tiżgura l-protezzjoni tal-pazjent. Trid issir ukoll dispożizzjoni għal 
kontrolli mill-korp regolatorju għall-professjoni kkonċernata u koordinament tal-garanziji 
offruti minn din l-assigurazzjoni, fir-rigward kemm tal-limiti tal-kumpens kif ukoll fil-
proċeduri ta' implimentazzjoni.

Emenda 354
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(f) jeżisti d-dritt għall-kontinwità tal-kura 
permezz tat-tressiq tad-dejta medika 
relevanti li tikkonċerna l-pazjent. F'dan 
il-kuntest id-dritt funadamentali għall-
privatezza fir-rigward tal-ipproċessar tad-
data personali għandu jkun imħares 
f’konformità mal-miżuri nazzjonali li 
jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
Komunitarji dwar il-ħarsien tad-data 
personali, b'mod partikolari d-
Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE;

Or. nl

Emenda 355
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn (g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
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għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament 

għandu jkollhom l-istess drittijiet ukoll 
fir-rigward tal-proċess tat-trattament użat, 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, u għandhom 
ikunu infurmati bir-rimedji disponibbli, 
inkluż il-ħarsien kontra diskriminazzjoni 
stipulat skont il-liġi Komunitarja kif ukoll 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fl-Istat 
Membru ta' trattament 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-ġustizzja u nuqqas ta' diskriminazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 356
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament.  Trattament ugwali m'għandux 
itellef lill-Istati Membri milli jagħtu 
prijorità lill-pazjenti mill-Istat Membru 
tagħhom jekk dan ikun neċessarju biex 
jiġi żgurat li l-impatt tal-kura 
transkonfinali fuq id-dewmien tibqa' 
raġonevoli u maniġġabbli. Trattament 
ugwali m'għandux itellef lill-Istati 
Membri milli jagħmlu prezz differenti 
għall-kura transkonfinali jekk dan huwa 
neċessarju sabiex jittieħed kont tal-ispiża 
biex ikun żviluppat il-provvediment u l-
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infrastruttura tal-kura.

Or. nl

Emenda 357
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skont il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament.  Madankollu, din id-Direttiva 
ma tobbligax il-provvedituri tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru jew biex jipprovdu 
l-kura tas-saħħa għal persuna assigurata 
minn Stat Membru ieħor jew biex 
jagħmlu prijorità fil-provvediment tal-
kura tas-saħħa għal persuna assigurata 
minn Stat Membru ieħor għad-detriment 
ta' persuna li għandha bżonnijiet tas-
saħħa simili u hija persuna assigurata fl-
Istat Membru ta' trattament.

Or. en

Amendment 358
Iles Braghetto

Proposal for a directive
Article 5 – paragraph 1 – point g

Text proposed by the Commission Amendment

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
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Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skont il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament. Madankollu, f'din id-Direttiva 
ma hemm xejn li jġiegħel lill-provvedituri 
tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw trattament 
ippjanat jew li jagħtu prijorità lil pazjenti 
minn Stati Membri oħrajn għad-detriment 
ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet ta' saħħa 
simili, permezz ta' żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ ċarezza u konsistenza, jidher utli li tiġi inkluża dikjarazzjoni fit-test prinċipali 
tad-Direttiva li tikkonferma, kif stipulat fil-Premessa 12, li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
m’humiex meħtieġa li jaċċettaw pazjenti minn Stati Membri oħra għal trattamenti 
pprogrammati jew li jtuhom prijorità għad-detriment tal-pazjenti mill-Istat Membru li 
jipprovdi t-trattament.

Emenda 359
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skont il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament, bla preġudizzju għall-obbligu 
tal-Istati Membri li skontu, fis-sistema 
ffinanzjata pubblikament, il-provvedituri 
għandhom, waqt li qed jipprovdu t-
trattament,  jiffavorixxu pazjenti li 
għandhom bżonn ikunu kkurati, skont is-
sistema ta' riferiment stipulata fir-
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regolamenti nazzjonali, jew dawk li jkunu 
fuq lista ta' stennija

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Rigward l-Artikolu 5(1) (g), nikkunsidraw li l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni ma taffettwax 
ir-responsabilità tal-Istati Membri li jiżguraw li, waqt li qed jipprovdu t-trattament, ma 
jkunux iffavoriti pazjenti li għandhom jiġu kkurati, skont is-sistema ta' riferiment stipulata fir-
regolamenti nazzjonali.  Bħala riżultat tat-twettiq ta' dan l-obbligu biex jiġi pprovdut it-
trattament, id-Direttiva tista' tobbliga Stati Membri biex jiżguraw trattament għal pazjenti li 
jaslu minn Stati Membri oħra. 

Emenda 360
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) għandu jiġi mħares id-dritt għal 
rekords mediċi bil-miktub jew f'forma 
elettronika, sabiex tkun tista' titkompla l-
kura;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-rekords mediċi huma importanti ħafna, meta wieħed iqis il-problema speċifika tal-
kontinwità tal-kura f'sitwazzjonijiet transkonfinali.

Emenda 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga)għandom isiru sforzi sistematiċi u 
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kontinwi sabiex jiġi żgurat li dawn l-
istandards jittejbu, bi qbil mal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar 
il-valuri u l-prinċipji Komuni fis-Sistemi 
ta' Kura tas-Saħħa fl-Unjoni Ewropea u 
billi jitqies il-progress tax-xjenza medika 
internazzjonali u tal-prattiki tajba 
rikonoxxuti b'mod ġenerali kif ukoll tat-
teknoloġiji ġodda relatati mal-kura tas-
saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea għandhom jitmexxew mill-Valuri u l-Prinċipji Komuni 
kif definit mill-Kunsill Ewropew u jsegwu l-iżviluppi fix-xjenza medika, it-teknoloġija u l-
prattika.

Emenda 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu b’mod ċar id-drittijiet tal-
pazjenti u d-drittijiet tan-nies fir-rigward 
tal-kura tas-saħħa, b’konformità mal-
Karta tal-Unjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet Fundamentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal ma huwa l-għan ta' din id-Direttiva biex tistabbilixxi d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u jikkodifikaw dawn id-drittijiet 
u d-drittijiet tan-nies in ġenerali b'relazzjoni mal-kura tas-saħħa. Dan għandu jsir skont il-
Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali.
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Emenda 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet pubbliċi fl-Istat 
Membru fejn jingħata t-trattament 
għandhom jissorveljaw regolarment l-
aċċessibilità, il-kwalità u l-istat 
finanzjarju tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
tagħhom fuq il-bażi tad-dejta miġbura 
skont l-Artikolu 18 ta' din id-Direttiva. 
Għandhom jieħdu miżuri f’waqthom biex 
jinżamm il-livell tas-saħħa pubblika u s-
sostenibilità finanzjarja tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu skont il-bżonnijiet tal-popolazzjoni, 
jiġifieri li jipprovdu aċċessibilità u kwalità fil-kura tas-saħħa, li tkun finanzjata b'mod xieraq. 
Huwa għalhekk importanti li s-sistemi tas-saħħa jkunu mmonitorjati b'mod regolari u 
ssorveljati fuq il-bażi ta' dejta objettiva mill-awtoritajiet pubbliċi u li dawn l-awtoritajiet 
jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiggarantixxu l-kwalità, l-aċċessibilità u l-istat finanzjarju tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom.

Emenda 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu b’mod ċar id-drittijiet tal-
pazjenti u d-drittijiet tan-nies fir-rigward 
tal-kura tas-saħħa, b’konformità mal-
Karta tal-Unjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet Fundamentali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal ma huwa l-għan ta' din id-Direttiva biex tistabbilixxi d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u jikkodifikaw dawn id-drittijiet 
u d-drittijiet tan-nies in ġenerali b'relazzjoni mal-kura tas-saħħa skont il-Karta Ewropea tad-
Drittijiet Fundamentali..

Emenda 365
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. A. Stat Membru jista', pero' mhux 
obbligat, li jirċievi pazjenti minn Stati 
Membri oħra għall-kura tas-saħħa 
ppjanata. Miżuri ta' kura tas-saħħa 
ppjanata bħal dawn m'għandhomx 
jippreġudikaw il-ħila u l-obbligu tal-Istat 
Membru li jipprovdi l-popolazzjoni tiegħu 
bil-kura tas-saħħa.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li din id-Direttiva m'għandix tkun fattur biex titnaqqas il-
kwalità tal-kura tas-saħħa jew li jitnaqqas l-aċċess għal għajnuna bħal din fl-Istati Membri.

Emenda 366
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull miżura meħuda mill-Istati 
Membri, meta jimplimentaw dan l-

imħassar
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Artikolu, għandha tirrispetta d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE 
dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali u d-Direttiva 2000/31/KE 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-referenzi tpoġġew fl-Artikolu 3.

Emenda 367
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux neċessarju li jiġu żviluppati linjigwida fil-forma proposta minħabba li l-Kummissjoni 
għandha mandat ġenerali biex toħroġ linjigwida għat-traspożizzjoni tal-liġi Komunitarja.
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Emenda 368
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu x'jaqsam mar-responsabiltajiet tal-Istat Membru ta' trattament u 
għalhekk dan il-paragrafu mhux addattat.

Emenda 369
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. pt
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Emenda 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw linjigwida biex 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' 
paragrafu 1 u jinfurmaw il-Kummissjoni,  
dwar il-kontenut tal-linjigwida fi żmien 
tliet xhur minn wara d-dħul fis-seħħ tal-
leġiżlazzjoni.
Jekk l-Istati Membri jonqsu li jiżviluppaw 
linjigwida bħal dawn sabiex jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni ta' paragrafu 1, il-
Kummissjoni, b'koperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa dawn il-
linjigwida.
L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li dawn il-linjigwida 
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jkunu aċċessibbli faċilment mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-ħaġa se tagħmel il-proposta aktar konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, u mar-rispett għall-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tal-kura tas-
saħħa.

Emenda 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u servizzi mediċi ta' 
emerġenza transkonfinali b'livell għoli ta' 
ħarsien tas-saħħa bħala l-bażi, il-
Kummissjoni, b’koperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa linjigwida 
biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ 
emerġenza.
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Emenda 373
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u servizzi tas-saħħa ta' 
emerġenza transkonfinali b'livell għoli ta' 
ħarsien tas-saħħa bħala l-bażi, il-
Kummissjoni, b’koperazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa linjigwida 
biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident (jew diżastru), il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduta 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi tal-awtorizzazzjonijiet preċedenti. 

Il-ħtieġa ta’ rispons fil-pront f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiż-żona tal-fruntieri tkun teħtieġ  
koperazzjoni wiesgħa min-naħa tal-Istati Membri u tas-servizzi mediċi ta’ emerġenza 
tagħhom fil-livell reġjonali. F’dawn is-sitwazzjonijiet, il-paramediċi huma persunal 
importanti.

Emenda 374
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri u mal-
esperti mill-gruppi tal-pazjenti u l-
professjonisti kkonċernati, għandha
tiżviluppa linjigwida biex tiffaċilita l-
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paragrafu 1. implimentazzjoni tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati standards l-aktar għoljin fil-provvediment tal-kura tas-saħħa madwar l-
Ewropa, għandhom jiġu żviluppati linjigwida madwar l-Ewropa. Sabiex jiġu żviluppati, 
adottati u implimentati dawn il-linjigwida, hija meħtieġa mill-bidu l-parteċipazzjoni tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-organizzazzjonijiet li jirrapreżentawhom.

Emenda 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri, għandha 
tiżviluppa linjigwida biex tiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-paragrafu 1, punti c-
g.

Or. da

Emenda 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minħabba l-importanza kbira, 
partikolarment għall-pazjenti, li jiġu 
ssalvagwardjati l-kwalità u s-sikurezza 
tal-kura transkonfinali, l-
organizzazzjonijiet involuti fit-tfassil tan-
normi u l-linjigwida kif imsemmi fil-
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paragrafi 1 u 3 għandhom tal-anqas 
jinkludu organizzazzjonijiet tal-pazjenti 
(b’mod partikolari dawk ta’ natura 
transkonfinali).

Or. nl

Emenda 377
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Kapitolu III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU III imħassar
L-UŻU TAL-KURA TAS-SAĦĦA FI 

STAT MEMBRU IEĦOR

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn Kapitolu II u Kapitolu III xejn ma tgħin u mhix meħtieġa. Għalhekk ikun 
eħfef li jitħassru t-titoli taż-żewġ kapitoli.

Emenda 378
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 a
Il-ħarsien tal-libertà tal-għażla tal-

pazjenti
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
pazjenti li jagħżlu kura transkonfinali 
jagħmlu hekk b'mod liberu, u li l-
assiguraturi tal-kura m'għandhomx 
jinkoraġġixxu jew iħajru pazjenti li jieħdu 
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trattament barra minn pajjiżhom 
minħabba fi spiża aktar baxxa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni li wieħed jagħżel kura transkonfinali trid dejjem issir b'mod liberu mill-pazjenti.

Emenda 379
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
Il-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 

Membru ieħor
Ir-responsabiltajiet tal-awtoritajiet tal-

Istat Membru ta' affiljazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li ġġib flimkien it-titolu tal-Artikolu 6 ma dak tal-Artikolu 5. Hemm 
problema ġenerali fil-proposta kollha ta' titoli ta' Artikoli li ma jirriflettux il-kontenut tal-
Artikolu, u hija meħtieġa reviżjoni sħiħa tat-titoli.

Emenda 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 6, 7 
8 u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
għandu jiżgura li l-persuni assigurati li 
jivjaġġaw lejn Stat Membru ieħor bil-għan 
li jirċievu kura tas-saħħa hemm jew li qed 
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jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-
saħħa li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn 
fejn qed tiġi pprovduta.

ifittxu li jirċievu kura tas-saħħa pprovduta 
fi Stat Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata, skont l-
istess mekkaniżmi kif previst bir-
Regolament (KEE) 1408/71 u s-suċċessur 
tiegħu r-Regolament (KE) 883/2004.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija 
fi Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-istituzzjoni kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tobba ul-provveditur tas-servizz li qed 
jaħdmu bħala sieħba kuntrattwali tas-
sistemi tas-saħħa nazzjonali rispettivi 
tagħhom jew sistemi tas-sigurtà soċjali 
statutorji huma obbligati li jaċċettaw il-
Kard tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 
Ewropea (EHIC) u l-Formola E-112 u 
jikkuraw pazjenti li jura l-EHIC tagħhom 
fuq l-istess kundizzjonijiet kif stipulati bir-
Regolament dwar il-koordinazzjoni tas-
sistemi tas-sigurtà soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jobbligaw lill-provvedituri tas-
servizz li jwaħħlu simbolu tal-EHIC fil-
lobby tal-provveditur tas-servizz (bl-istess 
mod bħal fil-kards ta' kreditu fil-ħwienet 
u r-ristoranti) biex jindikaw li l-EHIC 
hija aċċettata hemmhekk skont dak ir-
Regolament.

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
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lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna 
assigurata mis-sistema ta' sigurtà soċjali 
statutorja għall-kura tas-saħħa mogħtija 
fi Stat Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu 
għandu jissejjes fuq kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji magħrufa minn 
qabel u l-ispejjeż imħallsa lura skond dan 
il-mekkaniżmu m'għandhomx ikunu 
anqas minn dawk li kienu jinġarru li 
kieku l-istess kura tas-saħħa jew waħda 
simili kellha tingħata fit-territorju ta' l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni.
5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

5. Pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru li mhux l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tagħhom jew li ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor għandhom jiġu garantiti 
aċċess għar-reġistri mediċi tagħhom, 
f'konformità mal-miżuri nazzjonali li 
jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
Komunitarji dwar il-ħarsien ta' data 
personali, b’mod partikolari d-
Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Emenda 381
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, b’mod partikolari l-
Artikoli 7, 8 u 9, l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandu jiżgura li l-persuni 
assigurati li jivjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bil-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew li qed ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa pprovduta fi Stat Membru ieħor, 
ma jitwaqqfux milli jirċievu kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor fejn it-
trattament ikkonċernat huwa fost il-
benefiċċji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru ta' affiljazzjoni li hija
intitolata għalihom il-persuna assigurata.
L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jħallas lura l-ispejjeż lill-persuna 
assigurata, li kienu jitħallsu mis-sistema 
ta’ sigurtà soċjali statutorja tiegħu li 
kieku l-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, kienet ipprovduta fit-territorju 
tiegħu. Fi kwalunkwe każ, huwa l-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni li jistabbilixxi l-
kura tas-saħħa li qed tiġi mħallsa, 
irrilevanti minn fejn qed tiġi pprovduta.

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-pazjenti li jeħtieġu kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor, ma jitwaqqfux 
milli jirċievu kura tas-saħħa bħal din fejn 
it-trattament ikkonċernat huwa fost il-
benefiċċji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru ta' affiljazzjoni li għaliha 
huma intitolati u l-aċċess għaliha 
jikkonforma ma' proċeduri ta' referenza 
klinika fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni. 

Or. pt

Emenda 382
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din 1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
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id-Direttiva, b’mod partikolari l-
Artikoli 7, 8 u 9, l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandu jiżgura li l-persuni
assigurati li jivjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bil-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew li qed ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa pprovduta fi Stat Membru ieħor, 
ma jitwaqqfux milli jirċievu kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor fejn 
it-trattament ikkonċernat huwa fost il-
benefiċċji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru ta' affiljazzjoni li hija 
intitolata għalihom il-persuna assigurata.
L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jħallas lura l-ispejjeż lill-persuna 
assigurata, li kienu jitħallsu mis-sistema 
ta’ sigurtà soċjali statutorja tiegħu li 
kieku l-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, kienet ipprovduta fit-territorju 
tiegħu. Fi kwalunkwe każ, huwa l-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni li jistabbilixxi l-
kura tas-saħħa li qed tiġi mħallsa, 
irrilevanti minn fejn qed tiġi pprovduta.

Artikoli 7, 8 u 9, l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandu jiżgura l-ħlas lura tal-
ispejjeż li kellha l-persuna assigurata li 
tivvjaġġa lejn Stat Membru ieħor bil-għan 
li tirċievi kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor.

Huwa l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni li 
jistabbilixxi l-kura tas-saħħa li għaliha l-
persuna assigurata hija intitolata li 
tirċievi l-ħlas lura, l-ammont ta' ħlas lura 
li jingħata u l-livell ta' ħlas konġunt li 
għalih il-persuna hija responsabbli,
irrilevanti minn fejn qed tiġi pprovduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tissimplifika l-paragrafu.
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Emenda 383
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor

Il-kura tas-saħħa mogħtija fi jew minn Stat 
Membru ieħor

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu.

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa minn Stat Membru 
ieħor mingħajr ma jżuru fiżikament dak l-
Istat Membru jew billi jippruvaw jixtru 
prodotti marbuta mal-kura tas-saħħa 
hemmhekk, ma jitwaqqfux milli jirċievu 
din il-kura tas-saħħa jew dawn il-prodotti 
fejn it-trattament jew il-prodotti
kkonċernati huma fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu jew l-istess 
prodotti jew prodotti simili nxtraw fit-
territorju tiegħu. Din id-Direttiva 
m'għandhiex timpedixxi lill-Istati Membri 
milli jadottaw regoli iktar favorevoli, 
pereżempju li l-ispejjeż tat-trattament 
ikunu mħallsa lura bir-rata (iktar għolja) 
li tapplika fl-Istat Membru fejn kien 
ipprovdut it-trattament jew fejn inxtraw il-
prodotti. Dan jista’ jkun il-każ b’mod 
partikolari għat-trattamenti mogħtija 
permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej imsemmija fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Fi kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru Fi kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru 
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ta’ affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-
saħħa li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn 
fejn qed tiġi pprovduta.

ta’ affiljazzjoni li jistabbilixxi liema 
servizzi u prodotti tal-kura tas-saħħa 
jkunu mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
jiġu pprovduti jew mixtrija.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tipprovdi biss għal mod kif l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrestrinġu t-tluq tal-
pazjenti. Irid ukoll jinstab mezz kif isir il-kontra, jiġifieri kif ikun limitat id-dħul tal-pazjenti.
Kemm it-tluq u kemm il-wasla tal-pazjenti jistgħu jipperikolaw il-bilanċ finanzjarju tal-iskemi 
tas-sigurtà soċjali u/jew il-kapaċità u l-aċċessibilità tal-kura.

Emenda 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-Istat Membri ta' 
trattament jew lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Jekk hemm 
diversi metodi disponibbli biex tkun 
ittrattata ċerta marda jew ċerta ferita, il-
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tiġi pprovduta. pazjent għandu jkollu d-dritt li jieħu l-flus 
lura għall-metodi kollha ta' trattament li 
jkunu ppruvati u ttestjati b'mod suffiċjenti 
mix-xjenza medika internazzjonali, anke 
jekk dawn mhumiex disponibbli fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Jekk 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni jiċħad il-
ħlas lura għal trattament bħal dan, l-Istat 
Membru jrid jagħti raġuni medika għad-
deċiżjoni tiegħu. Fi kwalunkwe każ, huwa 
l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni li 
jistabbilixxi l-kura tas-saħħa li qed tiġi 
mħallsa, irrilevanti minn fejn qed tiġi 
pprovduta. L-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmi xierqa u koerenti sabiex 
iħallas lill-fornituri ta' kura tas-saħħa 
direttament għal dawn l-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Emenda 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
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kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Il-kura tas-
saħħa tista' titqies simili biss jekk ma 
tikkontravenix liġijiet, regolamenti u 
kodiċi ta' kondotta tal-professjonijiet 
mediċi tal-Istati Membri ta' affiljazzjoni.
Fi kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-
saħħa li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn 
fejn qed tiġi pprovduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi drabi l-Istati Membri ma jirregolawx servizzi mediċi bil-liġi nazzjonali, iżda b’regolamenti 
amministrattivi, linjigwida u kodiċi ta’ kondotta ta' professjonijiet mediċi. Fl-Istati Membri, 
dawn huma vinkolanti għall-professjonisti mediċi, għalhekk l-istess kundizzjonijiet għandhom 
ikunu validi fl-Istati Membri fejn il-pazjent jirċievi l-kura.

Emenda 386
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
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kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura lill-persuna assigurata l-ispejjeż li fil-
fatt kien hemm għall-kura tas-saħħa li 
rċiviet fl-Istat Membru tat-trattament.
Fejn diversi metodi huma disponibbli 
għat-trattament ta' marda jew ferita 
speċifika, il-pazjent għandu jkollu d-dritt 
għall-ħlas lura tal-metodi kollha tat-
trattament li kienu ttestjati b'mod 
suffiċjenti u rikonoxxuti fix-xjenza 
medika internazzjonali, anke jekk ma 
jkunux disponibbli fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni. Fi kwalunkwe każ, huwa l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni li 
jistabbilixxi l-kura tas-saħħa li qed tiġi 
mħallsa, irrilevanti minn fejn qed tiġi 
pprovduta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat li jkunu  pperikolati l-prinċipji finanzjarji bażiċi tas-sistemi tas-saħħa tal-
Istati Membri tat-trattament, għandhom jiġu stmati l-ispejjeż li fil-fatt ikunu saru fl-Istat 
Membru tat-trattament.

Emenda 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
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u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata għat-
trattament imwettaq b'mod ġenerali u lege 
artis fl-Istat Membru tat-trattament fuq il-
bażi tad-dijanjosi mogħtija fil-livell li l-
ispejjeż kienu jkunu mħallsa lura lill-
persuna assigurata għat-trattament 
imwettaq b'mod ġenerali u lege artis fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni tagħha. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-kura tas-saħħa bħalissa ma jistgħux ikunu mqabbla fuq bażi transkonfinali.
Sabiex ikun hemm il-possibilità ta' ħlas lura tal-ispejjeż, skont is-sistema proposta f'din id-
Direttiva, il-pazjent ikun imħallas lura għal trattament fuq il-bażi tad-dijanjosi li jingħata 
b'mod ġenerali u lege artis fl-Istat Membru tat-trattament. Il-livell li fih l-ispejjeż jitħallsu 
lura huwa limitat għall-ispiża tat-trattament li kien ikun hemm b'mod ġenerali u lege artis 
għall-istess dijanjosi fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent.
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Emenda 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn 
qed tiġi pprovduta.

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li fir-rigward tagħha l-persuna assigurata 
hija intitolata jitħallsulha l-ispejjeż, kif 
ukoll il-livell ta' rimbors u ħlas konġunt li 
għandu jkun jsir minn dik il-persuna,
irrilevanti minn fejn qed tiġi pprovduta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru ta' affiljazzjoni huwa responsabbli li jiddetermina mhux biss liema kura tas-
saħħa tiġi mħallsa (l-aħħar paragrafu tal-Artikolu 6(1), imma wkoll il-livell ta' rimbors u l-
ħlas konġunt applikabbli f'kull każ.
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Emenda 389
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-
saħħa li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn 
fejn qed tiġi pprovduta.

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema pubblika
statutorja tagħha li kieku l-istess kura tas-
saħħa, jew waħda simili, kienet ipprovduta 
fit-territorju tiegħu.  Il-pazjenti għandhom 
ikunu intitolati li jitħallsu lura għall-
metodi ta' trattament, anke fejn dawk il-
metodi ma jitħallsux lura fl-Istat Membru 
tagħhom stess, kemm-il darba dan ikun il-
każ fl-Istat Membru ospitanti u kemm-il
darba l-metodu huwa rikonoxxut mix-
xjenza medika internazzjonali;

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jfasslu huma s-sistemi ta' sigurtà soċjali 
tagħhom stess. Madankollu, il-metodu ta' trattament użat huwa spiss kwistjoni ta' prattika fi 
ħdan il-professjoni medika bbażata fuq it-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. Dan m'għandux 
ikun prinċipju ta' gwida fid-determinazzjoni ta' rimbors, li għandu jkun dipendenti fuq ir-
riżultati miksuba għall-pazjent. Dan ma jaffettwax il-livell ta' rimbors imma sempliċement 
jagħti lill-pazjenti libertà akbar ta' għażla, ħaġa li hija partikolarment importanti għal 
pazjenti li jkollhom mard ġdid jew aktar rari.
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Emenda 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
apposta lejn Stat Membru ieħor bil-għan li 
jirċievu kura tas-saħħa hemm jew li qed 
ifittxu li jirċievu kura tas-saħħa pprovduta 
fi Stat Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

Or. nl

Emenda 391
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id- 1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
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Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm (kura ppjanata) jew 
li qed ifittxu li jirċievu kura tas-saħħa 
(kura ppjanata) pprovduta fi Stat Membru 
ieħor, ma jitwaqqfux milli jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
fejn it-trattament ikkonċernat huwa fost il-
benefiċċji pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru ta' affiljazzjoni li hija 
intitolata għalihom il-persuna assigurata.
L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jħallas lura l-ispejjeż lill-persuna 
assigurata, li kienu jitħallsu mis-sistema ta’ 
sigurtà soċjali statutorja tagħha li kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
kienet ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ikun utli li jkun speċifikat li l-artikolu hawn fuq jirreferi għall-kura ppjanata, meta din hija r-
raġuni li għaliha wieħed isiefer. 

Emenda 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
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jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha li kieku l-istess 
kura tas-saħħa kienet ipprovduta fit-
territorju tiegħu. Fi kwalunkwe każ, huwa 
l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni li 
jistabbilixxi l-kura tas-saħħa li qed tiġi 
mħallsa, irrilevanti minn fejn qed tiġi 
pprovduta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'kura simili' ma jfisser xejn speċifiku, bil-kontra tad-deskrizzjoni tal-kura tas-
saħħa bħala 'l-istess'. Tal-ewwel trid titneħħa sabiex tkun eliminata kull ambigwità.

Emenda 393
Niels Busk

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
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pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tagħha  li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta. L-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni jista' jagħżel li jħallas lura 
lill-persuna assigurata l-ispejjeż li jkunu
koperti mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni 
minn qabel, pereżempju permezz ta' 
vawċer.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tas-saħħa ta' xi Stati Membri huma bbażati fuq il-prinċipju ta' aċċess indaqs u 
ħieles għall-pazjenti u, sabiex ikunu jistgħu jkomplu fuq din il-bażi, għandu jkun possibbli li 
jħallsu l-ispejjeż tal-pazjenti minn qabel sabiex il-pazjenti ma jkollhomx għalfejn l-ewwel 
iħallsu huma mbagħad ikunu mħallsa lura mill-Istat tagħhom stess. Dan joħloq 
kundizzjonijiet indaqs għall-pazjenti kollha, kemm jekk jistgħu jħallsu u kemm jekk le.

Emenda 394
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom, skont it-tip 
ta' sistema ta' kura tas-saħħa, jitħallsu 
lura jew jinġarru mill-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva sal-livell tal-ispejjeż li 
kienu jinġarru kieku l-istess kura tas-saħħa, 
jew waħda simili, ingħatat fl-Istat Membru 
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tas-saħħa riċevuta. ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma jinqabżu l-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa riċevuta, 
b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu preċedenti 
(proċeduri ta' referenza).

Or. pt

Emenda 395
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
għal kollox mill-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ukoll iġorru spejjeż oħra relatati mal-kura 
tas-saħħa, bħat-trattament terapewtiku.

Or. de

Emenda 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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tas-saħħa riċevuta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 397
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom, safejn 
dawn huma parti mill-benefiċċji li hemm 
dispożizzjoni għalihom fil-leġiżlazzjoni 
tal-Istat Membru ta' affiljazzjoni li 
għalihom il-persuna assigurata hija 
intitolata, jitħallsu lura mill-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva sal-livell tal-ispejjeż li 
kienu jinġarru kieku l-istess kura tas-saħħa, 
jew waħda simili, ingħatat fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma jinqabżu l-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa riċevuta

Or. nl

Emenda 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura 
jew jitħallsu direttament mis-sistema ta' 
sigurta' soċjali tal-Istat Membru ta' 
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livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

affiljazzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva sal-livell tal-ispejjeż li 
kienu jinġarru kieku l-istess kura tas-saħħa, 
jew waħda simili, ingħatat fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma jinqabżu l-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa riċevuta. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jkopru 
spejjeż oħra relatati, bħall-ispejjeż ta’ 
akkomodazzjoni jew ta’ vjaġġar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont kif inhi organizzata s-sistema tal-kura tas-saħħa, jista' jkun li ma jkunx l-Istat Membru 
nnifsu li huwa obbligat li jħallas lura l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż, iżda, 
pereżempju, entità ta' assigurazzjoni. Huwa għalhekk iktar xieraq li f'dan il-kuntest issir 
referenza għas-sistema tas-Sigurtà Soċjali tal-Istat Membru ta' affiljazzjoni. Sabiex ikun 
iffaċilitat l-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż għall-pazjenti, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jkopru l-ispejjeż għall-akkomodazzjoni u l-ivvjaġġar. 

Emenda 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura 
jew jitħallsu direttament mis-sistema ta' 
sigurta' soċjali tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva sal-livell tal-ispejjeż li 
kienu jinġarru kieku l-istess kura tas-saħħa, 
jew waħda simili, ingħatat fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma jinqabżu l-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa riċevuta. L-Istati 
Membri għandhom ikopru wkoll l-ispejjeż 
tal-ivvjaġġar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont kif inhi organizzata s-sistema tal-kura tas-saħħa, jista' jkun li ma jkunx l-Istat Membru 
nnifsu li huwa obbligat li jħallas lura l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż, iżda, 
pereżempju, entità ta' assigurazzjoni. Huwa għalhekk iktar xieraq li f'dan il-kuntest issir 
referenza għas-sistema tas-Sigurtà Soċjali tal-Istat Membru ta' affiljazzjoni. Sabiex ikun 
iffaċilitat l-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż għall-pazjenti, l-Istati Membri għandhom 
ikopru l-ispejjeż għall-ivvjaġġar. 

Emenda 400
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili,
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni kieku din il-kura 
tas-saħħa ngħatat fit-territorju tiegħu, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "l-istess" kura tas-saħħa "jew waħda simili" mhix legalment ċara u għandha titħassar.

Emenda 401
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura
jew jitħallsu direttament mill-Istat 
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dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara hawn fuq, Artikolu 6, paragrafu 1

Emenda 402
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili,
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa ngħatat fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
riċevuta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 2, biex jiġi żgurat li dan l-artikolu jkun 
konsistenti.
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Emenda 403
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili,
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu lura 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kieku kienu jinġarru 
għall-istess kundizzjoni medika fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
riċevuta.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jfasslu huma s-sistemi ta' sigurtà soċjali 
tagħhom stess. Madankollu, il-metodu ta' trattament użat huwa spiss kwistjoni ta' prattika fi 
ħdan il-professjoni medika bbażata fuq it-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. Dan m'għandux 
ikun prinċipju ta' gwida fid-determinazzjoni ta' rimbors, li għandu jkun dipendenti fuq ir-
riżultati miksuba għall-pazjent. Dan ma jaffettwax il-livell ta' rimbors imma sempliċement 
jagħti lill-pazjenti libertà akbar ta' għażla, ħaġa li hija partikolarment importanti għal 
pazjenti li jkollhom mard ġdid jew aktar rari.

Emendi 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-istituzzjoni kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-istituzzjoni kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
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ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni. 
Jekk l-ispiża tal-kura pprovduta fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni tkun ogħla minn 
dik tal-Istat Membru l-ieħor, fl-Istat 
Membri ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
id-differenza permezz ta’ fond ta’ 
trattament ta’ solidarjetà fl-Istat Membru 
l-ieħor. Il-fond ta’ trattament ta’ 
solidarjetà għandu jipprovdi appoġġ biex 
jagħmilha possibbli li pazjenti minn 
pajjiżi orħos jkunu koperti b'mod sħiħ 
għat-trattament fil-pajjiżi ogħla.

Or. da

Ġustifikazzjoni

M’hemmx għalfejn tiġi introdotta skema li tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tal-
iżjed Istati Membri fqar li jirċievu trattament fl-Istati Membri l-iżjed sinjuri. Inkella, din id-
Direttiva tpoġġi lil dawk iċ-ċittadini f’pożizzjoni inqas vantaġġjuża minn dik ta’ ċittadini ta’ 
Stati Membri iżjed sinjuri, meta dawn tal-aħħar jibdew jużaw is-servizzi tas-saħħa tal-Istati 
Membri l-foqra b’mod sostanzjali. 

Emenda 405
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-istituzzjoni kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-istituzzjoni kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta. L-Istati Membri 
għandhom ikopru spejjeż relatati oħra, 
bħal mhu t-trattament terapewtiku, 
sakemm l-ispiża totali ma taqbiżx l-
ammont li jitħallas fl-Istati Membri ta' 
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affiljazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal bosta trattamenti, huwa kunċettwalment u prattikament impossibbli li tinqata’ linja bejn 
fejn it-trattament jintemm u fejn jibdew trattamenti anċillari bħall-konvalexxenza. Għalhekk, 
loġikament ikun jagħmel sens li jiġi kopert  t-trattament kollu għall-mard milli proċedura 
waħda.

Emenda 406
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ispejjeż żejda li jistgħu jġarrbu l-
persuni b’diżabilità meta jirċievu l-kura 
għal saħħithom fi Stat Membru ieħor 
kaġun ta' xi diżabilità jew oħra 
għandhom jitħallsu lura mill-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, bil-kundizzjoni li 
jkun hemm dokumentazzjoni suffiċjenti 
dwar dawn l-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-persuni b’diżabilità ma jkollhomx l-ispejjeż addizzjonali tagħhom koperti, fil-fatt ma 
jkollhomx lanqas l-istess drittijiet li jgawdu pazjenti oħra fil-kura tas-saħħa transkonfinali. U 
ġaladarba l-persuni b’diżabilità, f’ħafna każi, ikollhom ħtieġa iżjed sinifikanti tal-kura tas-
saħħa mill-bqija tal-popolazzjoni, in-nuqqas li jiġu koperti l-ispejjeż konnessi mad-diżabilità 
jwassal għal trattament inugwali ċar. Eżempji tal-ispejjeż konnessi mad-diżabilità huma l-
ħlas ta’ assistenti personali, it-trasport speċjali, it-trasport ta’ tagħmir ta’ għajnuna, l-
interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali u t-teħid ta’ deċiżjonijiet konġunt.
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Emenda 407
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ispiża li titħallas lura għall-istess 
kura tas-saħħa jew għal waħda simili fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandha 
tkun ikkalkulata b’mod trasparenti u 
mhux standardizzat, u l-kalkolu għandu 
jinkludi l-ispejjeż kollha għall-kura tas-
saħħa li kieku kienet tingħata fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni u m'għandhiex 
tkun sempliċiment limitata għal spejjeż 
varjabbli. L-ispiża għandha tkun 
ikkalkulata fil-livell amministrattiv 
rilevanti f’każi meta l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni jkollu sistema tal-kura tas-
saħħa deċentralizzata.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-ispiża tal-kura tas-saħħa tvarja f’diversi Stati Membri u l-leġiżlazzjoni għandha tqis dal-
varjazzjonijiet.

Emenda 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u għall-ħlas 
tal-ispejjeż tagħha li kieku jimponi kieku 
l-istess kura tas-saħħa jew waħda simili 
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waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. 

ngħatat fit-territorju tiegħu, sakemm dawn
ikunu oġġettivi, mhux diskriminatorji u 
magħrufa minn qabel.

Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jinkludu 
limitazzjonijiet, diġà fis-seħħ f’xi Stati 
Membri, fuq trattament ma’ provvedituri 
bla kuntratt jew ma’ fornituri li jkunu 
barra mir-reġjun tagħhom, sakemm it-
trattament meħtieġ ikun jista’ jingħata fi 
żmien medikament aċċettabbli minn 
provvedituri b’kuntratt jew minn 
provvedituri li jkunu fir-reġjun tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fit-test propost m’huwiex ċar meta l-kundizzjonijiet ixekklu l-libertà tal-moviment. Xi Stati 
Membri diġà għandhom limiti fuq it-trattament ma' provvedituri bla kuntratt jew ma’ 
provvedituri li jkunu barra r-reġjun tagħhom. Il-projbizzjoni ta’ dawk il-limitazzjonijiet, f’dak 
li għandu x’jaqsam mal-kura transkonfinali tas-saħħa, tinterferixxi mal-ippjanar tal-Istati 
Membri u mar-responsabilità tagħhom li jiddefinixxu s-sistema tagħhom tal-kura tas-saħħa, 
kif jistipula l-Artikolu 152 tat-Trattat.

Emenda 409
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas 
lura ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li 
kieku jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa 
jew waħda simili ngħatat fit-territorju 
tiegħu, dan sakemm ma jkunux 
diskriminatorji u lanqas ostaklu għall-
moviment ħieles tal-persuni.

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex servizzi jew 
oġġetti relatati mal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor l-istess kundizzjonijiet, 
kriterji ta’ eliġibbiltà u formalitajiet 
regolatorji u amministrattivi għall-kisba 
tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż 
tal-kura tas-saħħa li kieku jimponi kieku l-
istess kura tas-saħħa jew waħda simili 
ngħatat fit-territorju tiegħu jew l-istess 
oġġetti nxtraw fit-territorju tiegħu, 
sakemm dawn ma jkunux diskriminatorji u 
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lanqas ostaklu għall-libertà tal-
provvediment ta’ oġġetti jew servizzi.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-moviment ħieles tal-persuni hawnhekk m'huwiex rilevanti (dan il-prinċipju jsejjes ir-
Regolament Nru 1408/71). Hija l-libertà tal-provvediment ta’ oġġetti u servizzi li hija 
rilevanti hawnhekk.

Emenda 410
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi, 
irrispettivament jekk ikunux stipulati fuq 
livell lokali, nazzjonali jew reġjonali,
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u t-teħid tal-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku jimponi 
kieku din il-kura tas-saħħa ngħatat fit-
territorju tiegħu, dan sakemm ma jkunux 
diskriminatorji u lanqas ostaklu għall-
moviment ħieles tal-persuni, tas-servizzi u 
tal-oġġetti. Dan jista’ jinkludi r-rekwiżit li 
l-persuna assigurata tkun evalwata għall-
finijiet li jiġu applikati dawk il-
kundizzjonijiet, kriterji jew formalitajiet, 
minn professjonist mediku jew 
amministratur tal-kura tas-saħħa li 
jipprovdi servizz għas-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, fejn evalwazzjoni bħal din 
tkun meħtieġa wkoll sabiex jiġu evalwati 
s-servizzi fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-frażi "l-istess" kura tas-saħħa "jew waħda simili" mhix legalment ċara u għandha titħassar. 
It-test il-ġdid jipprova jiżgura li l-pazjenti jkunu evalwati minn professjonist mediku qabel ma 
jfittxu t-trattament tagħhom fi Stat Membru ieħor.

Emenda 411
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi, 
irrispettivament jekk ikunux stipulati fuq 
livell lokali, nazzjonali jew reġjonali,
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u t-teħid tal-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku jimponi 
kieku din il-kura tas-saħħa ngħatat fit-
territorju tiegħu, dan sakemm ma jkunux 
diskriminatorji u lanqas ostaklu għall-
moviment ħieles tal-persuni, tas-servizzi 
jew tal-oġġetti. Dan jista’ jinkludi r-
rekwiżit li l-persuna assigurata tkun 
evalwata għall-fini ta’ riferiment għall-
provveditur fi Stati Membri oħrajn. 

Or. en

Emenda 412
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
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istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. 

istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu għandhom jissaħħu sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni  bejn il-pazjenti.

L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 2, biex jiġi żgurat li dan l-artikolu jkun 
konsistenti.

Emenda 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi, 
inklużi kodiċi ta’ kondotta tal-
professjonijiet mediċi, għall-kisba tal-kura 
tas-saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa li kieku jimponi kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili ngħatat 
fit-territorju tiegħu, dan sakemm ma 
jkunux diskriminatorji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Xi drabi l-Istati Membri ma jirregolawx servizzi mediċi bil-liġi nazzjonali, iżda b’regolamenti 
amministrattivi, linjigwidi u kodiċi ta’ kondotta ta' professjonisti mediċi. Fl-Istati Membri, 
dawn huma vinkolanti għall-professjonisti mediċi, sabiex l-istess kundizzjonijiet ikunu validi 
fl-Istati Membri fejn il-pazjent jirċievi l-kura. L-aħħar parti ta’ paragrafu 3 mhix ċara għax 
il-libertà tal-moviment tal-persuni ma timplikax il-ħlas lura għas-servizzi mediċi li ma 
jitħallsux lura għal xi raġuni jew oħra fl-Istat Membru tal-oriġini.

Emenda 414
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku din il-kura tas-saħħa ngħatat 
fit-territorju tiegħu, dan sakemm ma 
jkunux diskriminatorji u lanqas ostaklu 
għall-moviment ħieles tal-persuni. Dan 
jista’ jinkludi l-ħtieġa li, sabiex jiġu 
applikati dawn il-kundizzjonijiet, kriterji u 
formalitajiet, il-persuna assigurata tkun 
evalwata minn persuna professjonali fil-
qasam tas-saħħa li tipprovdi servizzi għas-
sistema tas-sigurtà soċjali statutorja tal-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet ta’ ċarezza u biexjiġu rispettati r-responsabilitajiet tal-Istati Membri fil-
ġestjoni tas-sistemi tagħhom tal-kura tas-saħħa u biex jiġu determinati d-drittijiet tal-kura 
tas-saħħa għaċ-ċittadini tagħhom stess, qiegħed jiġi ssuġġerit li jitħassru l-kliem “l-istess” u 
“waħda simili”.

F’għadd ta’ Stati Membri, id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Prattikanti Ġenerali jew minn 
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professjonisti mediċi oħra li jkunu affiljati mas-sistema tas-saħħa tal-istat huma parti 
integrali mill-“formalitajiet regolatorji u amministrattivi” li jiddeterminaw id-drittijiet tas-
sistema tas-saħħa għall-pazjenti individwali. Huwa importanti li dan jiġi rrikonoxxut b’mod 
espliċitu fit-test tad-Direttiva sabiex ikun aċċertat li ser ikun hemm estensjoni tal-firxa ta’ 
drittijiet mis-sistema tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni.

Emenda 415
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni, tal-oġġetti u tas-servizzi.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-każistika relevant ital-Qorti tal-Ġustizzja hija bbażata fuq il-moviment ħieles tal-
merkanzija u tas-servizzi. Dawk iż-żewġ prinċipji, għalhekk, għandhom jiġu miżjuda.

Emenda 416
Miroslav Mikolášik

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
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saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni. Din id-Direttiva hi bla 
preġudizzju għal-leġiżlazzjoni u r-
regolamenti nazzjonali dwar it-trattamenti 
riproduttivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet nazzjonali dwar it-trattamenti riproduttivi m’għandhomx ikunu affettwati mid-
Direttiva.

Emenda 417
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li t-tobba u l-fornituri 
tas-servizzi li jaħdmu bħala sħab 
f’kuntratt mas-sistemi tas-saħħa 
nazzjonali rispettivi tagħhom jew mas-
sistemi tas-sigurtà soċjali statutorji, ma 
jitħallewx jagħtu kura lil pazjenti minn 
Stat Membru ieħor fuq bażi privata jew li 
jitolbu mingħandhom ħlas bi flus kontanti 
minn qabel, meta l-pazjent jista’ juri li 
huwa għandu l-istejtus bħala persuna 
assigurata mas-sistema tas-sigurtà soċjali 
statutorja rispettiva tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni rispettiv, permezz, 
pereżempju, tal-Kard Ewropea tal-
Assikurazzjoni dwar is-Saħħa (EHIC) u l-
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formola E-112.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Emenda 418
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Madankollu, din id-Direttiva ma 
tobbligax lill-provveditur tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru biex jipprovdu l-
kura tas-saħħa għal persuna assigurata 
minn Stat Membru ieħor jew biex jagħtu 
priorità fil-provvediment tal-kura tas-
saħħa lil persuna assigurata minn Stat 
Membru ieħor għad-detriment ta' persuna 
li jkollha bżonnijiet mediċi simili u tkun 
assigurata fl-Istat Membru ta' trattament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun meħtieġ li l-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ mekkaniżmu temporanju li jaġixxi bħala 
‘'safety valve'  jekk d-domanda minn barra togħla malajr, sabiex il-provvedituri jkunu jistgħu 
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jkampaw mal-flussi tal-pazjenti. Dan jirreferi biss għall-kura tas-saħħa ppjanata; il-kura tas-
saħħa li ssir meħtieġa matul żjara f’pajjiż ieħor tkun koperta mir-Regolament 1408/71 u 
m’għandhiex tkun affettwata b’din il-bidla.

Emenda 419
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-
istess kura tas-saħħa jew waħda simili 
kellha tingħata fit-territorju ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

4. Għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan il-paragrafu, l-Istat Membri għandu 
jkollhom mekkaniżmu għall-kalkolu tal-
ispejjeż li għandhom jittieħdu mis-sistema 
ta' sigurtà soċjali statutorja għall-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor. Dan 
il-mekkaniżmu għandu jissejjes fuq kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji magħrufa 
minn qabel. 

Or. en

Emenda 420
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 



AM\762980MT.doc 91/103 PE418.256v01-00

MT

ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-
istess kura tas-saħħa jew waħda simili 
kellha tingħata fit-territorju ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

diskriminatorji magħrufa minn qabel.

Or. de

Emenda 421
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema pubblika statutorja għall-kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor. 
Dan il-mekkaniżmu għandu jissejjes fuq 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 
magħrufa minn qabel u l-ispejjeż imħallsa 
lura skont dan il-mekkaniżmu 
m'għandhomx ikunu anqas minn dawk li 
kienu jinġarru li kieku l-istess kura tas-
saħħa jew waħda simili kellha tingħata fit-
territorju tal-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Diversi Stati Membri għandhom sistemi ta' kura tas-saħħa bbażati fuq il-mudell ta' benefiċċji 
mhux ta' sura finanzjarja u, għalhekk, normalment ma jirrimborsawx l-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa permezz tas-sistema tas-sigurtà soċjali. Għalhekk, it-test għandu jingħata 
formulazzjoni ta' kliem aktar newtrali, filwaqt li wieħed iżomm quddiem għajnejh is-sistemi 
differenti tal-Istati Membri. Ara l-emenda korrispondenti tal-paragrafu 1.
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Emenda 422
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-
istess kura tas-saħħa jew waħda simili 
kellha tingħata fit-territorju ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

(4) L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skont dan il-
mekkaniżmu għandhom ikunu ekwivalenti 
għall-ispejjeż li kieku kienu jitħallsu lura 
jekk l-istess kura għas-saħħa jew waħda 
simili tkun ingħatat fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni iżda m’għandhomx jaqbżu l-
isġejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
mogħtija.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fil-fehma tagħna t-tieni parti tat-tieni sentenza tal-Artikolu 6(4), li jistabbilixxi bħala regola, 
u bla eċċezzjonijiet, il-ħlas lura b’mod konformi mal-ispejjeż domestiċi tal-pajjiż, 
tikkontradixxi l-istipulazzjoni tal-Artikolu6(2), imfassal abbażi tal-każistika tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja, li tgħid li l-ammont imħallas lura ma jistax jaqbeż l-ispejjeż attwali 
tal-kura tas-saħħa li tkun ingħatat.

Emenda 423
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
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mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skont dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, skont id-dispożizzjonijiet li 
hemm f’paragrafu 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 2, biex jiġi żgurat li dan l-artikolu jkun 
konsistenti. Għandu jerġa’ jittenna li l-ħlas lura ma jistax jaqbeż l-ispiża tal-kura tas-saħħa 
mogħtija.

Emenda 424
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istat Membru li fih jingħata t-
trattament għandu jħaddem sistema li 
tagħmilha possibbli li tintalab l-ispiża 
mitluba tat-trattament ta’ pazjenti li 
mhumiex affiljati mal-iskema tas-sigurtà 
soċjali ta’ dak l-Istat Membru. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
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belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Emenda 425
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
Komunitarji dwar il-ħarsien ta' data 
personali, b’mod partikolari d-
Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE tal-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandu jkollhom id-dritt għall-aċċess għar-rekords mediċi tagħhom, speċjalment 
jekk pazjent ifittex trattament ta’ segwitu f'pajjiżu stess wara li jkun irċieva trattament mediku 
barra minn Malta. Ir-rekord mediku għandu jkun ipprovdut mill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa li jkunu ttrattaw lill-pazjent u b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet u l-kundizzjonijiet 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni.

Emenda 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
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tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jingħataw garanzija, mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, għall-aċċess 
għar-reġistri mediċi tagħhom, b'konformità 
mal-miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandu jkollhom aċċess għar-rekords mediċi iżda l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
għandhom jagħtu dan l-aċċess b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tal-pazjent.

Emenda 427
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandhom jidħlu fis-seħħ mezzi 
neċessarji sabiex ikunu fornuti servizzi 
mediċi ta’ emerġenza ta’ kwalità għolja lil 
ċittadini Ewropej li jkollhom aċċidenti fi 
Stati Membri oħra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ 
emerġenza.
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Emenda 428
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex iċ-ċittadini Ewropej li jġarrbu 
inċident jew emerġenzi mediċi oħra fi 
Stati Membri oħra jkunu jistgħu jirċievu 
kura medika ta' emerġenza ta' kwalità 
għolja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kollaborazzjoni m'għandhiex tkun limitata għall-inċidenti, imma għandha tapplika wkoll 
għal emerġenzi mediċi oħra. 

Emenda 429
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandu jkun hemm dispożizzjonijiet 
speċjali għall-provvediment ta' kura 
medika ta' emerġenza lil ċittadini tal-UE, 
lil vittmi ta' inċidenti u għall-emerġenzi 
tal-massa fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident (jew diżastru), il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduta 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi tal-awtorizzazzjonijiet preċedenti. 

Il-ħtieġa ta’ rispons fil-pront f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiż-żona tal-fruntieri tkun teħtieġ  
koperazzjoni wiesgħa min-naħa tal-Istati Membri u tas-servizzi mediċi ta’ emerġenza 
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tagħhom fil-livell reġjonali. F’dawn is-sitwazzjonijiet, il-paramediċi huma persunal 
importanti.

Emenda 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 8 u 9, l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni m'għandux jagħmel ir-
rimbors tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor soġġett 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-għan huwa li jkun hemm konformità mal-każistika li titlob li m'għandha titqiegħed l-ebda 
restrizzjoni fuq il-moviment ħieles taċ-ċittadini billi jkun applikat il-prinċipju ġenerali li l-
awtorizzazzjoni minn qabel m'hijiex meħtieġa, kif ukoll mar-riżervazzjonijiet marbuta mal-
kura fl-isptar li huma pprovduti fl-Artikolu 8.

Emenda 431
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istat Membru li joffri t-trattament 
m’għandux jintalab jaċċetta pazjenti 
minn Stat Membru ieħor jew li jagħtihom 
prijorità askapitu ta’ pazjenti li jkollhom 
ħtiġijiet ta’ kura simili li jkunu assigurati 
fl-Istat Membru fl-Istat Membru li jkun 
qed joffri t-trattament u li minħabba dan 
jistgħu jitpoġġew fuq lista ta’ stennija. 
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-Belġju diġà hemm fluss relattivament kbir ta' pazjenti. Għalhekk hija sitwazzjoni 
ta’ tħassib serju li pazjenti li jkunu assigurati fil-Belġju jitpoġġew f’lista ta’ stennija 
minħabba ż-żieda fil-kura medika transkonfinali. Din il-problema tissemma fi Premessa 12, 
iżda m’hemm l-ebda dispożizzjoni korrispondenti fil-parti operattiva tal-proposta, filwaqt li 
hemm miżuri dwar ħruġ eċċessiv ta’ pazjenti. Din l-emenda tipprova wkoll issolvi l-problemi 
li jistgħu jinqalgħu minħabba żieda fil-fluss ta' pajzenti. 

Emenda 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu 
m’għandhomx jolqtu l-ilħiq ta’ ftehimiet 
kuntrattwali transkonfinali għall-kura 
tas-saħħa ppjanata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ċċarat li dawn id-dispożizzjonijiet ma jostakolawx l-ilħiq ta’ ftehimiet 
kuntrattwali transkonfinali għall-kura tas-saħħa ppjanata. Fil-każ ta’ arranġamenti 
kuntrattwali, il-partijiet fil-kuntratt jiddeċiedu li jsegwu r-regoli tal-koordinament tas-sigurtà 
soċjali jew li japplikaw regoli u traiffi speċifiċi stabbiliti permezz ta’ negozjati bejn il-partijiet 
fil-kuntratt.

Emenda 433
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istat Membru li joffri t-trattament 
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għandu jitħallas lura l-ispejjeż kollha (l-
ispejjeż sħaħ) imġarrba minħabba t-
trattament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn dan, il-paragrafu 6(5a) jagħti kontribut favur l-istabilità finanzjarja u s-servizzi 
finanzjarji fis-sistema tal-kura tas-saħħa tal-Istat Membru fejn jingħata t-trattament billi jkun 
żgurat li l-Istat Membru li joffri t-trattament jitħallas lura l-ispejjeż kollha li jkun ġarrab. 
Jekk l-ammont imħallas lura ikun inqas mill-ispejjeż attwali tat-trattament, il-pazjent jista’ 
jħallas parti mill-ispiża tat-trattament.

Emenda 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar

Kura mhux fl-isptar

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet 
titħallas mis-sistema ta' sigurtà soċjali 
tiegħu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mal-emenda li tfittex li ddaħħa artikolu ġdid 6(5a).
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Emenda 435
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar

Kura mhux fl-isptar

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet 
titħallas mis-sistema ta' sigurtà soċjali 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħraf li s-sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel huma importanti ħafna 
għall-pazjenti għaliex jagħtuhom ċarezza fi kwistjonijiet bħalma huwa r-rimbors li jkunu 
eliġibbli għalih u xi spejjeż se jkollhom ikopru huma stess, kif ukoll dwar arranġamenti għal 
kwalunkwe kura sussegwenti li tista’ tinħtieġ u x’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin. Dawn il-
kunsiderazzjonijiet jgħoddu wkoll għall-kura mogħtija fi sptarijiet u f’ambiti oħra, bħalma 
jgħoddu wkoll kwistjonijiet dwar il-ħtieġa li jiġu ppjanati servizzi u mmaniġġjati riżorsi 
finanzjarji għal dawk li joperaw is-sistemi tas-saħħa. 

Emenda 436
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m'għandux iħallas lura l-ispejjeż tal-kura 
li ma ssirx fl-isptar li tingħata fi Stat 
Membru ieħor jew ix-xiri ta’ oġġetti 
relatati mas-saħħa li jinxtraw fi Stat 
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ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet titħallas 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu.

Membru ieħor li jkunu soġġetti għal 
awtorizzazzjoni minn qabel, meta l-ispiża 
ta’ dik il-kura, li kieku kellha tingħata fit-
territorju tiegħu, jew dawk l-oġġetti, li 
kieku nxtraw fit-territorju tiegħu, kieku 
kienu jitħallsu mis-sistema ta' sigurtà 
soċjali tiegħu.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri ta' prodotti marbutin mal-kura tas-saħħa (eż. it-tagħmir mediku) kien il-punt deċiż fil-
każ Decker (it-tagħmir li l-każ japplika għalih kien nuċċali), u għalhekk għandu jiġi 
inkorporat f'direttiva intiża biex tikkodifika s-sentenzi Kohll u Decker. 

Emenda 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet 
titħallas mis-sistema ta' sigurtà soċjali 
tiegħu.

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel.

Kwalunkwe pazjent li jirċievi kura barra 
l-isptar fi Stat Membru ieħor għandhom 
jinnotifikaw din il-kura lill-iskema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tagħhom qabel ma jitilqu biex 
jirċievu l-kura. Huma għandhom 
jiddikkjaraw li huma rċivew l-
informazzjoni rigward il-kura tagħhom, 
b’konformità mal-Artikolu 10 tad-
Direttiva.
Jekk ma tintbagħatx dikjarazzjoni bħal 
din bin-notifikazzjoni ta’ kura barra mill-
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isptar fi Stat Membru ieħor, l-iskema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandha taċċerta li qabel ma 
jkunu telqu l-pazjenti jkunu ħadu passi 
biex jirċievu l-informazzjoni meħtieġa 
relatata ma’ din il-kura barra l-isptar fi 
Stat Membru ieħor.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħal premessa 29.

Emenda 438
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet titħallas 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu.

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta' kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta' kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet titħallas 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu. Jekk 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni tabbina l-finanzjament tal-
kura tas-saħħa ma’ pazjenti assigurati li 
jużaw kura tas-saħħa fil-lokalità tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa li hu 
ffinanzjat b’mod pubbliku, l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu jkun 
obbligat li jħallas lura biss l-ispejjeż tal-
kura li tkun ġiet ipprovduta fl-Istat 
Membru ta' trattament li l-pazjent ikun 
uża taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-
persuni assigurati fl-Istat Membru ta’ 
trattament.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Jekk assiguratur fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jkun obbligat li jħallas lura t-trattament 
miksub fi Stat Membru li joffri t-trattament minn provveditur li ma jkunx iffinanzjat b’mod 
pubbliku, jiġifieri, li ma jkunx fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, il-pazjent jista’ ma 
jirċivix il-ħlas lura fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għat-trattament miksub minn proveditur li 
ma jkunx iffinanzjat b’mod pubbliku. Madankollu, jekk il-pazjent jirċievi t-trattament fi Stat 
Membru ieħor, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu jkun obbligat iħallas lura l-ispiża ta’ 
dan it-trattament.

Emenda 439
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kura barra mill-isptar għandha tinkludi 
trattamenti alternattivi meta dawn ikunu 
awtorizzati fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni joffri trattamenti mediċi alternattivi mħallsa mill-istat, 
bħall-mediċini tal-ħxejjex, omeopatija, osteopatija, kiropratija etċ, din id-direttiva għandha 
tippermetti l-ħlas lura meta l-persuna tkun ittrattata minn professjonist ikkwalifikat fi Stat 
Membru ieħor. 
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