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Emenda 557
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Regoli applikabbli għall-kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor

(1) Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għajr għal dak fejn il-
pazjent huwa persuna assigurata, jew fi 
Stat Membru għajr għal fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-provveditur 
tal-kura tas-saħħa, servizz tal-kura tas-
saħħa tali jingħata skond il-leġiżlazzjoni 
ta’ l-Istat Membru ta’ trattament 
f'konformità ma’ l-Artikolu 5.
(2) Dan l-artikolu ma japplikax sa fejn 
għandu x'jaqsam ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li naqblu mal-prinċipju mfisser fl-Artikolu 11 li jistabbilixxi l-applikabilità tar-
regolamenti tal-Istat Membru ta' trattament, fil-każ tal-għoti ta' servizzi b'element 
transkonfinali, dan huwa rregolat bl-Artikolu 5.

L-Artikolu 11(2) jistabbilixxi l-applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE, i.e. ir-regoli tal-Istat 
Membru li joħroġ kwalifika professjonali, fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali. M'hemmx għalfejn li din il-kwistjoni tiġi ttrattata hawnhekk, billi r-rabta bejn 
iż-żewġ direttivi hija spjegata sew fl-Artikolu 3.
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Emenda 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għajr għal dak fejn il-
pazjent huwa persuna assigurata, jew fi 
Stat Membru għajr għal fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-provveditur 
tal-kura tas-saħħa, servizz tal-kura tas-
saħħa tali jingħata skond il-leġiżlazzjoni 
ta’ l-Istat Membru ta’ trattament 
f'konformità ma’ l-Artikolu 5.

1. Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għajr dak fejn il-pazjent 
huwa persuna assigurata, tali servizz tal-
kura tas-saħħa jingħata skond il-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
trattament f'konformità ma’ l-Artikolu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva li ġiet proposta għandha tkopri biss il-koperazzjoni transkonfinali u każijiet ta' 
mobilità tal-pazjenti, i.e. l-użu tal-kura tas-saħħa minn pazjenti individwali meta ma jkunux 
f'pajjiżhom; għalhekk, ir-referenza għal modi oħra ta' għoti tal-kura tas-saħħa għandha 
titħassar.
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Emenda 559
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-
saħħa transkonfinali

imħassar

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.
2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 
ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:
(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u 
ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;
(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jissolva kull 
kunflitt, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 
għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ;
(c) jiġbor tagħrif iddetaljat dwar il-korpi 
nazzjonali li joperaw riżoluzzjoni ta’ tilwim 
barra l-qrati u jiffaċilita l-kooperazzjoni 
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ma’ dawn il-korpi;
(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;
3. Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tadotta:
(a) il-miżuri meħtieġa għat-tmexxija tan-
netwerk tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
stipulati f’dan l-Artikolu;
(b) in-natura u t-tip ta' data li trid tinġabar 
u titqassam fin-netwerk;
(c) linji ta’ gwida dwar it-tagħrif għall-
pazjenti stipulati fil-paragrafu 2(a) ta' dan 
l-Artikolu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan jirrappreżenta d-duplikazzjoni inġustifikata ta' korpi amministrattivi eżistenti fl-Istati 
Membri.

Emenda 560
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu punt 
jew punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura 
tas-saħħa transkonfinali u jikkomunikaw l-
ismijiet u d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

Or. nl
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Emenda 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti, il-fondi għall-mard u min 
jipprovdi l-kura tas-saħħa jkunu inklużi 
minn dawn il-punti ta' kuntatt nazzjonali.

Or. nl

Emenda 562
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

1. Bla ħsara għall-organizzazzjoni 
partikulari tas-sistemi tagħhom tal-kura 
tas-saħħa, l-Istati Membri għandhom 
jagħżlu strutturi eżistenti bħall-punti ta’ 
kuntatt ċentrali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dawn il-punti ta' kuntatt għandha tirrispetta l-organizzazzjoni tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri, skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati.
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Emenda 563
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni. Dawn il-punti ta' kuntatt 
nazzjonali għandhom jitwaqqfu b'mod 
effiċjenti u trasparenti. Tagħrif dwar l-
eżistenza tagħhom għandu jkun imxerred 
fl-Istati Membri kollha, sabiex il-pazjenti 
jkollhom aċċess faċli għat-tagħrif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jużaw id-drittijiet tagħhom fil-kura tas-saħħa transkonfinali, 
huwa vitali li t-tagħrif ikun aċċessibbli faċilment.

Emenda 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 
ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 
ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, u mal-Kummissjoni:

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 

(a) jagħmel disponibbli tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
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sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa, u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli;

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jissolva kull 
kunflitt, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 
għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ;

(b) jiddefinixxi u jaqsam tagħrif 
trasparenti u rilevanti ma' korpi 
regolatorji kompetenti oħra tal-kura tas-
saħħa fir-rigward tal-mobilità tal-
professjonisti fil-qasam tas-saħħa; dan it-
tagħrif għandu jinkludi tagħrif li jkopri 
sanzjonijiet u provvedimenti li jirriżultaw 
minn imġiba kriminali, kondotta 
professjonali ħażina u sanzjonijiet imposti 
b'riżultat ta' nuqqas ta' kundizzjoni li
wieħed jipprattika l-professjoni;

(c) jiġbor tagħrif iddetaljat dwar il-korpi 
nazzjonali li joperaw riżoluzzjoni ta’ 
tilwim barra l-qrati u jiffaċilita l-
kooperazzjoni ma’ dawn il-korpi;
(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt ma jkunux jistgħu jipprovdu tagħrif dwar il-kura tas-saħħa mogħtija fl-
Istati Membri l-oħra kollha. L-irwol tal-punti ta' kuntatt mhuwiex li jkunu konsulenti legali.

Emenda 565
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, bl-użu ta' 
websajt jekk ikun xieraq, b'kooperazzjoni 
mill-qrib ma' awtoritajiet nazzjonali 
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ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:

kompetenti oħrajn, u ma' punti ta' kuntatt 
nazzjonali fi Stati Membri oħrajn, b'mod 
partikolari fl-Istat Membru ta' trattament, u 
mal-Kummissjoni:

Or. nl

Emenda 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-punt ta' kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu jagħti lil 
dawk il-pazjenti li jitolbuhom, id-dettalji 
dwar kif jistgħu jikkuntattjaw il-punti ta' 
kuntatt nazzjonali fi Stati Membri oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jimponi obbligu fuq l-Istati Membri li jagħtu dettalji dwar tagħrif miżmum 
minn Stati Membri oħra, obbligu li jqiegħed piż addizzjonali eċċessiv fuq tal-ewwel. It-tagħrif 
irid ikun aġġornat kontinwament biex ikun utli għaċ-ċittadini, u jidher li dan ma jkunx 
vijabbli. Ikun biżżejjed jekk kull Stat Membru jkun responsabbli li jagħti tagħrif dwar il-kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tiegħu stess, kif ukoll id-dettalji dwar kif wieħed jista' 
jikkuntattja lill-punti ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri oħra.

Emenda 567
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, ma' punti ta' 
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ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:

kuntatt nazzjonali fi Stati Membri oħrajn, 
b'mod partikolari fl-Istat Membru ta' 
trattament, mal-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti u mal-Kummissjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom ikunu involuti wkoll fil-koperazzjoni mal-punti 
ta' kuntatt nazzjonali u mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-proċess tal-għoti u t-tixrid 
tat-tagħrif lill-pazjenti. Għandhom ikunu involuti wkoll mill-Kummissjoni meta tfassal u 
tadotta linji gwida dwar it-tagħrif lill-pazjenti, li għandhom jirriflettu l-prinċipji ta' kwalità 
dwar it-tagħrif lill-pazjenti li ġew adottati riċentement mill-Forum Farmaċewtiku ta' Livell 
Għoli.

Emenda 568
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 
ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
kompetenti oħrajn, u ma' punti ta' kuntatt 
nazzjonali fi Stati Membri oħrajn, b'mod 
partikolari fl-Istat Membru ta' trattament, u 
mal-Kummissjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni m'għandhiex tkun miftuħa biss għall-awtoritajiet nazzjonali; għandhom 
inkunu involuti l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha. 
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Emenda 569
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u 
ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija 
fi Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u 
l-kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
li ħerġin mill-pajjiż dwar l-għoti tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-
termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw, 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali il-punti ta' kuntatt 
nazzjonali għandhom jgħinu wkoll lill-
pazjenti li ħerġin mill-pajjiż biex iħarsu d-
drittijiet tagħhom u jfittxu rikors xieraq 
fil-każ ta' ħsara kkawżata mill-użu tal-
kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor; il-
punt ta’ kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jinstab tarf ta' 
kull tilwima, jgħinhom fl-identifikazzjoni 
ta' l-iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-
qrati għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jimmoniterjaw it-tilwima tagħhom meta 
jkun meħtieġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat it-tħaddim xieraq tal-punti ta' kuntatt nazzjonali huwa importanti li 
jkunu ddefiniti l-kompiti tagħhom skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Għalhekk, jeħtieġ li ssir 
distinzjoni bejn il-pazjenti li deħlin fil-pajjiż u l-pazjenti li ħerġin mill-pajjiż u li d-dmirijiet 
meħtieġa jitranġaw skont dan.



AM\764262MT.doc 13/96 PE418.360v01-00

MT

Emenda 570
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti, 
skont id-domanda, b’mod partikolari dwar 
id-drittijiet tagħhom relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali u l-garanziji ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data 
personali, proċeduri għal ilmenti u mezzi 
ta’ rikors disponibbli għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor, u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli;

Or. nl

Emenda 571
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u 
ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar l-istandards 
nazzjonali applikabbli ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti wisq kompiti lill-punti ta' kuntatt nazzjonali. Fil-prattika 
bilkemm ikunu jistgħu jagħtu dan it-tagħrif kollu. Il-punt kruċjali huwa li għandu jkun hemm 
punt wieħed minn fejn jista' jinkiseb it-tagħrif kollu dwar l-għoti tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru partikulari. 
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Emenda 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u 
ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif oġġettiv ta' 
natura ġenerali lill-pazjenti b’mod 
partikolari dwar id-drittijiet tagħhom 
relatati mal-kura tas-saħħa transkonfinali, u 
tagħrif dwar il-kwalità u s-sigurtà, ħarsien 
ta’ data personali, proċeduri għal ilmenti u 
mezzi ta’ rikors disponibbli għal kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor, u 
dwar it-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli. M'għandhomx jingħataw 
dettalji dwar min jipprovdi s-servizzi 
(klassifikazzjonijiet);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali għandhom jagħtu tagħrif oġġettiv, bħar-rapporti dwar il-
kwalità, li tkun disponibbli b'xejn, iżda m'għandhomx ifasslu jew jippubblikaw tabelli jew 
klassifikazzjonijiet.

Emenda 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
li jkunu ċittadini ta' Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, b’mod partikolari dwar 
id-drittijiet tagħhom relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali u l-garanziji ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data 
personali, proċeduri għal ilmenti u mezzi 
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Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

ta’ rikors disponibbli għal kura tas-saħħa 
mogħtija f'dak l-Istat Membru, u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jimponi obbligu fuq l-Istati Membri li jagħtu dettalji dwar tagħrif miżmum 
minn Stati Membri oħra, obbligu li jqiegħed piż addizzjonali eċċessiv fuq tal-ewwel. It-tagħrif 
irid ikun aġġornat kontinwament biex ikun utli għaċ-ċittadini, u jidher li dan ma jkunx 
vijabbli. Ikun biżżejjed jekk kull Stat Membru jkun responsabbli li jagħti tagħrif dwar il-kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tiegħu stess, kif ukoll id-dettalji dwar kif wieħed jista' 
jikkuntattja lill-punti ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri oħra.

Emenda 574
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, l-istatus 
pubbliku jew privat ta' min jipprovdi l-
kura tas-saħħa, proċeduri u rati tar-
rikumpens, proċeduri għal ilmenti u mezzi 
ta’ rikors disponibbli għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor, u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' tagħrif dwar l-istatus legali ta' min jipprovdi l-kura tas-saħħa joħloq problemi 
rigward is-servizzi ta' kura transkonfinali. L-Istati Membri għandhom jingħataw tagħrif aktar 
ċar dwar dak l-istatus pubbliku jew privat sabiex ikunu evitati problemi finanzjarji li 
joriġinaw mill-istatus privat ta' min jipprovdi l-kura tas-saħħa bejn il-fruntieri.
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Emenda 575
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, il-livell ta' 
aċċessibilità għall-faċilitajiet tal-kura tas-
saħħa fl-Istati Membri u dwar it-termini u 
l-kundizzjonijiet applikabbli; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilitajiet huwa prerekwiżit għal persuna 
b'diżabilità meta tkun qed tqis l-għażla li tingħata l-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor.

Emenda 576
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u 
ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u tagħrif dwar il-kwalità u 
s-sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

Or. de
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Emenda 577
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli; jipprovdi u 
jqassam tagħrif dwar kull ċentru ta' 
eċċellenza jew kull faċilitajiet ta' kura li 
jitqiesu bħala partikolarment effettivi fit-
trattament ta' mard partikulari;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minbarra d-drittijiet legali, it-tagħrif li jingħata għandu jkopri ċ-ċenti ta' eċċellenza.

Emenda 578
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jgħin lill-pazjenti fi kwistjonijiet 
marbuta mar-rimborż u jiżgura li dak li 
jkun nefaq il-pazjent jiġi rimburżat fil-
pront;

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ferm li l-pazjenti jingħataw l-għajnuna wkoll mill-punti ta' kuntatt 
nazzjonali dwar kwistjonijiet marbuta mar-rimborż. Kwistjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu 
diffiċli u kkumplikati għall-pazjenti u l-punti ta' kuntatt nazzjoanli jistgħu jgħinu f'dan ir-
rigward billi jagħtu appoġġ u pariri b'mod attiv.

Emenda 579
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b - d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jissolva kull 
kunflitt, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 
għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ;

imħassar

(c) jiġbor tagħrif iddetaljat dwar il-korpi 
nazzjonali li joperaw riżoluzzjoni ta’ 
tilwim barra l-qrati u jiffaċilita l-
kooperazzjoni ma’ dawn il-korpi;
(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;

Or. de
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Emenda 580
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jissolva kull 
kunflitt, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 
għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali jkunu sorsi ta' tagħrif dwar is-sistemi tal-kura tas-saħħa ta' Stati 
Membri oħra kif ukoll ħoloq magħhom. Ma jkunux jistgħu jagħtu appoġġ jew pariri 
personalizzati jew jaġixxu bħala avukati għal pazjenti individwali. 

Emenda 581
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ 
kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti dwar l-
għażliet disponibbli sabiex jissolva kull 
kunflitt, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 

(b) jipprovdi u jqassam tagħrif lil pazjenti 
li jidħlu fil-pajjiż dwar l-istandards 
nazzjonali eżistenti rigward il-kwalità u s-
sikurezza, il-protezzjoni tad-data 
personali, il-proċeduri għall-ilmenti u l-
mezzi ta' rikors disponibbli għall-kura tas-
saħħa li tingħata f'dan l-Istat Membru. Il-
punt ta’ kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti, meta jkun 
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għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ;

xieraq, dwar l-għażliet disponibbli sabiex 
jinstab tarf ta' kull tilwima, u jgħinhom fl-
identifikazzjoni ta' l-iskema xierqa ta’ 
riżoluzzjoni barra l-qrati għall-każ 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat it-tħaddim xieraq tal-punti ta' kuntatt nazzjonali huwa importanti li 
jkunu ddefiniti l-kompiti tagħhom skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Għalhekk, jeħtieġ li ssir 
distinzjoni bejn il-pazjenti li deħlin fil-pajjiż u l-pazjenti li ħerġin mill-pajjiż u li d-dmirijiet 
meħtieġa jitranġaw skont dan.

Emenda 582
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu b’mod partikolari 
jgħarraf lill-pazjenti dwar l-għażliet 
disponibbli sabiex jissolva kull kunflitt, 
jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-iskema 
xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati għall-
każ speċifiku u jgħinhom biex jissorveljaw 
it-tilwim tagħhom fejn meħtieġ;

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu b’mod partikolari 
jgħarraf, b'modi aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabilitajiet, lill-pazjenti dwar l-għażliet 
disponibbli sabiex jinstab tarf ta' kull 
tilwima, jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-
iskema xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati 
għall-każ speċifiku u jgħinhom biex 
jissorveljaw it-tilwim tagħhom fejn 
meħtieġ; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif kollu jrid ikun disponibbli għall-persuni b'diżabilitajiet sabiex ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.
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Emenda 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu b’mod partikolari 
jgħarraf lill-pazjenti dwar l-għażliet 
disponibbli sabiex jissolva kull kunflitt, 
jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-iskema 
xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati għall-
każ speċifiku u jgħinhom biex jissorveljaw 
it-tilwim tagħhom fejn meħtieġ;

(b) jgħin lill-pazjenti li jkunu ċittadini ta' 
Stati Membri oħra, fuq talba tagħhom, 
iħarsu d-drittijiet tagħhom u jfittxu rikors 
xieraq fil-każ li tirriżulta l-ħsara mill-użu 
tal-kura tas-saħħa f'dak l-Istat Membru; il-
punt ta’ kuntatt nazzjonali għandu b’mod 
partikolari jgħarraf lill-pazjenti li jkunu 
ċittadini ta' Stati Membri oħra, fuq talba 
tagħhom, dwar l-għażliet disponibbli 
sabiex jinstab tarf ta'  kull tilwima, 
jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-iskema 
xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati għall-
każ speċifiku u jgħinhom biex isegwu it-
tilwim tagħhom fejn meħtieġ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jimponi obbligu fuq l-Istati Membri li jagħtu dettalji dwar tagħrif miżmum 
minn Stati Membri oħra, obbligu li jqiegħed piż addizzjonali eċċessiv fuq tal-ewwel. It-tagħrif 
irid ikun aġġornat kontinwament biex ikun utli għaċ-ċittadini, u jidher li dan ma jkunx 
vijabbli. Ikun biżżejjed jekk kull Stat Membru jkun responsabbli li jagħti tagħrif dwar il-kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tiegħu stess, kif ukoll id-dettalji dwar kif wieħed jista' 
jikkuntattja lill-punti ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri oħra.

Emenda 584
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jgħin lill-pazjenti jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom fil-konsultazzjoni tar-
rekords mediċi tagħhom kif stipulat fl-
Artikolu 6(5);
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Or. en

Emenda 585
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jgħin lill-pazjenti jaffermaw il-
garanziji proċedurali skont l-Artikolu 9 
ta' din id-Direttiva, jekk ikun xieraq billi 
jikkuntattjaw lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jgħinu lill-pazjenti li jħarsu d-drittijiet 
tagħhom, stipulati b'din id-Direttiva, kontra l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni meta jieħdu deċiżjonijiet dwar id-dritt għall-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor. 
Il-punt ta' kuntatt jista', pereżempju, jikkuntattja lill-awtorità responsabbli jekk il-limitu ta' 
żmien għad-deċiżjonijiet amministrattivi ma jkunx issodisfat f'każ speċifiku.

Emenda 586
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġbor tagħrif iddetaljat dwar il-korpi 
nazzjonali li joperaw riżoluzzjoni ta’ 
tilwim barra l-qrati u jiffaċilita l-
kooperazzjoni ma’ dawn il-korpi;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat it-tħaddim xieraq tal-punti ta' kuntatt nazzjonali huwa importanti li 
jkunu ddefiniti l-kompiti tagħhom skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Għalhekk, jeħtieġ li ssir 
distinzjoni bejn il-pazjenti li deħlin fil-pajjiż u l-pazjenti li ħerġin mill-pajjiż u li d-dmirijiet 
meħtieġa jitranġaw skont dan.

Emenda 587
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġbor tagħrif iddetaljat dwar il-korpi 
nazzjonali li joperaw riżoluzzjoni ta’ 
tilwim barra l-qrati u jiffaċilita l-
kooperazzjoni ma’ dawn il-korpi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali jkunu sorsi ta' tagħrif dwar is-sistemi tal-kura tas-saħħa ta' Stati 
Membri oħra kif ukoll ħoloq magħhom. Ma jkunux jistgħu jagħtu appoġġ jew pariri 
personalizzati jew jaġixxu bħala avukati għal pazjenti individwali. 

Emenda 588
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat it-tħaddim xieraq tal-punti ta' kuntatt nazzjonali huwa importanti li 
jkunu ddefiniti l-kompiti tagħhom skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Għalhekk, jeħtieġ li ssir 
distinzjoni bejn il-pazjenti li deħlin fil-pajjiż u l-pazjenti li ħerġin mill-pajjiż u li d-dmirijiet 
meħtieġa jitranġaw skont dan.

Emenda 589
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta' kuntatt nazzjonali jkunu sorsi ta' tagħrif dwar is-sistemi tal-kura tas-saħħa ta' Stati 
Membri oħra kif ukoll ħoloq magħhom. Ma jkunux jistgħu jagħtu appoġġ jew pariri personali 
jew jaġixxu bħala avukati għal pazjenti individwali.

Emenda 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-
saħħa transkonfinali;

imħassar

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproponi li dan il-punt jitħassar u jiddaħħal fl-Artikolu 9(5) (ara l-emenda għall-
Artikolu 12(2)(b)), peress li huma l-Istati Membri li huma responsabbli għal tali azzjoni u 
mhux il-punti ta' kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 591
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jipprovdi kjarifika dwar 
arranġamenti paralleli ta' kura tas-saħħa 
transkonfinali (Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1408/71 u d-dispożizzjonijiet 
ta' din id-direttiva).

Or. nl

Emenda 592
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jgħin lil pazjenti minn gruppi 
vulnerabbli jeżerċitaw id-drittijiet stipulati 
f'din id-Direttiva bil-għan li jkun promoss 
l-aċċess indaqs għall-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat li l-gruppi vulnerabbli jkollhom żvantaġġ ieħor meta mqabbla ma' nies 
oħra fl-aċċess u l-użu tal-kura tas-saħħa.
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Emenda 593
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiffaċilita l-aċċess tal-pazjenti għal 
netwerks ta' referenza Ewropej.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni f’netwerks Ewropej ta’ referenza hija suġġetta għall-kundizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15 tad-Direttiva. Dawn jistgħu jxekklu l-parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati 
Membri, fatt li jista’ jkun ta’ żvantaġġ għall-pazjenti ta’ dawn l-Istati Membri li jbatu minn 
mardiet ikkurati miċ-ċentri ta’ referenza.

Emenda 594
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta:

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jaħdmu flimkien biex 
jiddeterminaw:

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-natura tat-tagħrif mogħti mill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali tiddependi min-natura tas-
sistemi tas-saħħa tagħhom u mit-tip ta' data li diġà jiġbru. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati 
Membri jaħdmu mal-Kummissjoni biex jiddeterminaw dawn il-miżuri.
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Emenda 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta:

3. L-Istati Membri, b'appoġġ mill-
Kummissjoni, għandhom, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), jadottaw:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex aċċettabbli li l-Kummissjoni tkun tista' tieħu dawn il-miżuri. L-Istati Membri 
għandhom jilħqu ftehim dwar it-twettiq tagħhom, u għandhom ikunu jistgħu jitolbu l-appoġġ 
tal-Kummissjoni għal dan il-għan.

Emenda 596
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) linji ta’ gwida dwar it-tagħrif għall-
pazjenti stipulati fil-paragrafu 2(a) ta' dan 
l-Artikolu.

imħassar

Or. de

Emenda 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissoni għandha tikkompila 
lista tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u 
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tagħmilha disponibbli għall-pubbliku, 
primarjament permezz ta' sit tal-Internet 
speċjali. Taqsima minn dak is-sit għandha 
turi ċ-ċentri ta' eċċellenza Ewropej li 
jispeċjalizzaw fit-trattament ta' mard 
partikulari; taqsima oħra separata 
għandha tagħti d-dettalji taċ-ċentri li 
jispeċjalizzaw fit-trattament ta' mard rari;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-pazjenti Ewropej jingħataw stampa ġenerali tal-għażliet ta' kura disponibbli fl-
Ewropa kollha għal mard partikulari li jirrikjedi trattamenti speċifiċi.

Emenda 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom joffru 
għajnuna reċiproka kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom joffru 
għajnuna reċiproka kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u 
għandhom jikkonkludu ftehimiet għal 
dan il-għan.

Or. nl

Emenda 599
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-
kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali kif ukoll permezz tat-teknoloġiji 

2. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali kif ukoll permezz tat-teknoloġiji 
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tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni, l-kura tas-
saħħa transkonfinali pprovduta fuq bażi 
temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali.

tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni, il-kura
tas-saħħa transkonfinali pprovduta fuq bażi 
temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali. Dan għandu 
japplika wkoll għall-każijiet ta' kura tas-
saħħa ta' emerġenza, b'mod partikulari 
bil-għan li s-servizzi tal-ambulanza u s-
servizzi tas-salvataġġ jaħdmu bla xkiel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' inċidenti u emerġenzi mediċi oħra b'mod partikulari, il-koperazzjoni 
transkonfinali, b'mod speċjali fil-qasam tas-servizzi ta' salvataġġ, għandha tiffunzjona 
mingħajr xkiel sabiex ma jseħħ l-ebda dewmin bħala riżultat ta' ostakli burokratiċi.

Emenda 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-
kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali kif ukoll permezz tat-teknoloġiji 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni, l-kura tas-
saħħa transkonfinali pprovduta fuq bażi 
temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali.

2. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali kif ukoll permezz tat-teknoloġiji 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni, il-kura
tas-saħħa transkonfinali pprovduta fuq bażi 
temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali, u għandhom 
jikkonkludu ftehimiet għal dan il-għan.

Or. nl
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Emenda 601
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jiggarantixxu li r-
reġistri li fihom huwa elenkat kull min 
jipprovdi l-kura tas-saħħa jistgħu jkunu 
kkonsultati bl-istess mod minn korpi 
kompetenti ugwali fl-Istati Membri 
kollha. 

Or. en

Emenda 602
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri jistgħu jaqsmu 
tagħrif dwar proċeduri etiċi u kriminali 
kontra min jipprovdi l-kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 603
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
tagħrif lill-Kummissjoni Ewropea dwar 
każijiet fejn l-Istati Membri ma 
ssodisfawx l-obbligu tagħhom ta' 
għajnuna reċiproka. Jekk ikun meħtieġ il-
Kummissjoni Ewropea għandha tieħu 
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azzjoni xierqa kif stipulat fl-Artikolu 226 
tat-Trattat.  Il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tinforma lill-Istati Membri 
regolarment dwar it-tħaddim tad-
dispożizzjonijiet marbuta mal-għajnuna 
reċiproka.

Or. en

Emenda 604
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi u tappoġġja l-koperazzjoni 
bejn l-Istati Membri biex jaqsmu l-
esperjenzi u t-tagħrif (pereżempju dwar l-
aqwa prassi, it-trattamenti disponibbli, il-
provi kliniċi u r-riżultati minn proġetti 
tar-riċerka) u għalhekk tikkontribwixxi 
għal kwalità u sikurezza mtejba tal-kura 
tas-saħħa fl-UE kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri tikontribwixxi biex jinkiseb livell għoli ta' kwalità 
u ta' sikurezza fil-kura tas-saħħa.

Emenda 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri, partikolarment il-
pajjiżi ġirien jistgħu jikkonkludu ftehimiet 
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reċiproċi kif indikat fil-paragrafi 1 u 2 
dwar it-tkomplija jew l-iżvilupp ulterjuri li 
jista' jseħħ tal-ftehimiet ta' koperazzjoni 
razzjonali, it-trasferiment tal-pazjenti lejn 
u minn dawn l-Istati Membri, il-
mekkaniżmi ta' ppjanar, ċerti forom ta' 
kura tas-saħħa fl-isptarijiet, eċċ..

Or. nl

Emenda 606
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-reġistri ta' min jipprovdi l-kura tas-
saħħa jistgħu jkunu kkonsultati mill-
awtoritajiet rilevanti ta' Stati Membri 
oħra bl-istess mod li jistgħu 
jikkonsultawhom l-awtoritajiet 
ekwivalenti li jinsabu fit-territorju 
tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistri li jindikaw l-istatus legali ta' min jipprovdi l-kura tas-saħħa jridu jkunu disponibbli 
fil-punti ta' kuntatt nazzjonali tal-Istati Membri sabiex ikunu jistgħu jagħtu t-tagħrif rilevanti.

Emenda 607
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
sistema għall-iskambju ta' tagħrif dwar il-
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proċeduri etiċi u kriminali kontra min 
jipprovdi l-kura tas-saħħa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jikkoperaw biex iwaqqfu lil min jipprovdi l-kura tas-saħħ b'mod 
qarrieqi milli jibqa' jaħdem fi Stat Membru ieħor.

Emenda 608
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar xi nuqqas minn 
Stati Membri oħra li jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom rigward l-għajnuna reċiproka. 
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-miżuri meħtieġa xierqa 
biex jissewwa dak li ġara.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tad-direttiva dwar is-servizzi, għandu jkun possibbli li jiġu infurzati d-
dispożizzjonijiet rigward il-koperazzjoni.

Emenda 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lil xulxin minnufih u b'mod proattiv dwar 
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min jipprovdi l-kura tas-saħħa jew dwar 
il-professjonisti tal-kura tas-saħħa meta 
tittieħed azzjoni regolatorja kontra r-
reġistrazzjoni tagħhom jew kontra d-dritt 
tagħhom li jagħtu servizzi. 

Or. en

Emenda 610
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jaqsmu 
tagħrif dwar proċeduri etiċi u kriminali 
kontra min jipprovdi l-kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jaqsmu 
tagħrif dwar il-proċeduri legali kriminali 
u dixxiplinari li jittieħdu fit-territorju 
tagħhom kontra l-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-paragrafu 2b.
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Emenda 612
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li r-reġistri tal-Istati 
Membri tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa jistgħu jkunu kkonsultati mill-
awtoritajiet kompetenti ekwivalenti fi Stati 
Membri oħra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan it-tip ta' dispożizzjoni huwa li jiggarantixxi s-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti 
permezz ta' koperazzjoni reċiproka dejjem eqreb kif ukoll permezz tal-għajnuna bejn l-Istati 
Membri.

Emenda 613
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta' Stat 
Membru li jissodisfa l-obbligi tiegħu li 
jipprovdi koperazzjoni u għajnuna 
reċiproċi. Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-azzjoni 
xierqa skont l-Artikolu 226 tat-Trattat. 
Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Istati 
Membri infurmati regolarment dwar l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
marbuta mad-dmir tal-koperazzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-paragrafi 2a u 2b.

Emenda 614
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk prodott mediċinali huwa 
awtorizzat li jitqiegħed fis-suq fit-
territorju tagħhom skond l-Artikolu 6(1) 
tad-Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet 
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li 
kull restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma 
pprojbiti sakemm dawn: 

(a) huma limitati għall dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonat għall-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u mhumiex 
diskriminatorji, jew 

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali.

imħassar

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta:
(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni 
u jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li 
jappoġġjaw l-interoperabbiltà tal-
preskrizzjonijiet-e;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 



AM\764262MT.doc 37/96 PE418.360v01-00

MT

mediċinali preskritti fi Stat Membru u 
użati f’ieħor huma identifikati b’mod 
korrett u li t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-
prodott jista' jinftiehem;

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi 
ta’ prodotti mediċinali mir-rikonoxximent 
ta’ preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-
artikolu fejn meħtieġ sabiex titħares is-
saħħa pubblika.
3. Il-miżuri msemmija fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 2 għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 19(2). Il-miżuri msemmija fil-
punt (c) tal-paragrafu 2, imfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3). 
4. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika 
għal prodotti mediċinali soġġetti għal 
preskrizzjonijiet mediċi speċjali kif 
stipulat fl-Artikolu 71(2) tad-
Direttiva 2001/83/KE

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm riskji konsiderevoli ta' abbuż u ta' non-konformità, pereżempju fir-rigward tad-
daqsijiet tal-pakketti u l-ismijiet tal-prodotti fl-Istati Membri differenti, kif ukoll inċertezzi 
legali għall-pazjent fil-każ ta' xi talbiet għal kumpens. Il-Kummissjoni nnifsha fil-Premessa 39 
torbot ir-rikonoxximent reċiproku mar-rikonoxximent mediku minn tabib. 

Anke mingħajr l-Artikolu 14, il-każistika tal-Qorta tal-Ġustizzja Ewropea, li skontha l-pazjent 
huwa intitolat għal rimborż meta jixtri prodott mediċinali minn spiżerija fi Stat Membru ta' 
trattament barrani, tkun applikata għalkollox.
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Emenda 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li kull 
restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma pprojbiti
sakemm dawn: 

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tiegħu
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, Stat Membru 
għandu jiżgura li r-riċetti maħruġa għal 
dan il-prodott mediċinali minn persuna 
awtorizzata fi Stat Membru ieħor għal 
pazjent partikolari jistgħu, wara li jkunu 
approvati minn tabib, jintużaw fit-
territorju tiegħu u li kull restrizzjoni ta’ 
rikonoxximent ta’ riċetti individwali tkun 
ipprojbita sakemm din: 

(a) huma limitati għall dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew 

(a) tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew 

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali. 

(b) tkun imsejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ riċetta individwali, jew dwar 
l-istatus ta' min jikteb ir-riċetta. L-ispejjeż 
ikunu rimburżati skont il-kundizzjonijiet 
li japplikaw fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke fil-każ ta' riċetti li ma jkunx hemm dubju li huma awtentiċi, f'każijiet speċifiċi jista' jkun 
hemm dubji leġittimi u msejsa sew dwar jekk min kiteb ir-riċetta huwiex awtorizzat kif xieraq 
biex jikteb il-prodott mediċinali konċernat, eż. f'każijiet meta persuna tista' tikser 
restrizzjonijiet li japplikaw għall-kompetenza professjonali tiegħu.  L-emenda fil-paragrafu 
1(b) tqis dubji bħal dawn.
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Emenda 616
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li kull 
restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma pprojbiti 
sakemm dawn:

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-riċetti maħruġa 
minn persuna awtorizzata fi Stat Membru 
ieħor għal pazjent partikolari għal dik il-
mediċina jistgħu jintużaw fit-territorju 
tagħhom u li kull restrizzjoni ta’ 
rikonoxximent ta’ riċetti individwali tkun 
pprojbita sakemm din:

(a) huma limitati għall dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew 

(a) tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali.

(b) tkun imsejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ riċetta individwali, jew l-
istatus ta' min jikteb ir-riċetta.

Or. en

Emenda 617
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet 
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li kull 

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-riċetti maħruġa 
minn persuna awtorizzata fi Stat Membru 
ieħor għal pazjent partikolari għal dik il-
mediċina jistgħu jintużaw fit-territorju 
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restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma pprojbiti 
sakemm dawn: 

tagħhom u li kull restrizzjoni ta’ 
rikonoxximent ta’ riċetti individwali tkun 
ipprojbita sakemm din: 

(a) huma limitati għall dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew 

(a) tkun limitata għal dak li huwa meħtieġ 
u proporzjonat għall-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u mhumiex diskriminatorji, jew

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali.

(b) tkun imsejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ riċetta individwali, jew l-
istatus ta' min jikteb ir-riċetta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għall-Artikolu 14(1)(b) tagħraf li riċetta tista' tkun awtentika (jiġifieri li ma kinitx 
imbagħbsa), iżda xorta jista' jkun hemm dubji leġittimi dwar jekk min kiteb ir-riċetta kienx 
awtorizzat kif xieraq jew jekk il-kompetenza professjonali tiegħu hijiex suġġetta għal 
restrizzjoni definittiva biex jipprattika. Din id-distinzjoni hija msemmija fl-Artikolu 14(2)(a). 
Din l-emenda tittratta din id-differenza li jista' jkun hemm.

Emenda 618
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent ta' tali riċetta 
m'għandux jaffettwa:
(i) ir-regoli nazzjonali li jiggvernaw it-
tqassim, inkluża s-sostituzzjoni ġenerika;
(ii) ir-regoli nazzjonali li jiggvernaw ir-
rimbors tar-riċetti Ewropej;
(iii) kull dmir professjonali jew etiku li 
jirrikjedi lill-ispiżjar li jirrifjuta li jagħti l-
mediċini kieku r-riċerka nħarġet fl-Istat 
Membru fejn ingħatat l-kura.

Or. en
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Emenda 619
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent ta' tali riċetta 
m'għandux jaffettwa:
(i) ir-regoli nazzjonali li jiggvernaw it-
tqassim, inkluża s-sostituzzjoni ġenerika;
(ii) ir-regoli nazzjonali li jiggvernaw ir-
rimbors tar-riċetti Ewropej;
(iii) kull dmir professjonali jew etiku li 
jirrikjedi lill-ispiżjar li jirrifjuta li jagħti l-
mediċini kieku r-riċerka nħarġet fl-Istat 
Membru fejn ingħatat l-kura.

Or. en

Justification

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Emenda 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent ta' tali riċetta 
m'għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-
regolamenti nazzjonali li ġejjin:
(i) ir-regoli li jiggvernaw l-għoti ta' 
prodotti mediċinali, inkluża s-sostituzzjoni 
ġenerika,
(ii) ir-regoli marbuta mal-ipprezzar u r-
rimborż,
(iii) ir-regoli professjonali jew etiċi li 
jirrikjedu lill-ispiżjar li jirrifjuta li jagħti 
l-mediċini kieku r-riċetta nħarġet fl-Istat 
Membru tiegħu stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva huwa li titħeġġeġ il-mobilità tal-pazjenti, iżda mhux li toħloq sistema 
b'żewġ livelli distinti għall-pazjenti tal-pajjiż u għall-pazjenti barranin. L-għoti tal-prodotti 
mediċinali meta tintwera riċetta barranija għandu għalhekk ikun suġġett għall-istess regoli 
għar-riċetti tal-pajjiż. L-emenda fil-punt (ii) tagħmel il-kjarifika meħtieġa li r-rikonoxximent 
ta' riċetti barranin ma jaffettwax is-sistemi nazzjonali ta' pprezzar u ta' rimborż. 

Emenda 621
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-riċetti għandhom ikunu 
rikonoxxuti bla ħsara:
a) għad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
rigward il-forma tal-prodott mediċinali li 
ngħata, inklużi d-dispożizzjonijiet rigward 
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is-sostituzzjoni ġenerika;
(b) għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar 
ir-rimborż tar-riċetti Ewropej; 
(c) għall-obbligi morali jew professjonali 
kollha li jippermettu lill-ispiżjar li 
jirrifjuta li jagħti l-prodott mediċinali 
f'riċetta maħruġa fl-Istat Membru ta' 
trattament.

Or. fr

Justification

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur.
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.

Emenda 622
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat li 
jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li kull 

Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat li 
jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-riċetti maħruġa 
minn persuna awtorizzata fi Stat Membru 
ieħor għal pazjent partikolari jistgħu 
jintużaw fit-territorju tagħhom u li kull 
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restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma pprojbiti
sakemm dawn:

restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ riċetti
individwali tkun ipprojbita sakemm ir-
riċetti konċernati:

(a) huma limitati għall dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonat għall-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u mhumiex 
diskriminatorji, jew

(a) imorru lil hinn minn dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonat għall-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u huma diskriminatorji 
jew

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sentenza fil-verżjoni tal-Kummissjoni mhijiex korretta. Il-punt (a) jelenka l-każijiet ta' 
eċċezzjoni meta l-Istati Membri jistgħu jiżvijaw mir-regola ġenerali: restrizzjonijiet jistgħu 
jiġu imposti f'kull forma fuq ir-rikonoxximent ta' riċetti individwali meta dawk ir-riċetti 
jmorru lill hinn minn dak li hu meħtieġ, mhumiex konformi mal-għan tas-salvagwardja tas-
saħħa tal-bniedem, u huma diskriminatorji.

Emenda 623
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tantiċipa bidla fid-dritt tal-Istati 
Membri li jiddeċiedu liema servizzi 
jipprovdu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-direttiva mhuwiex li jdgħajjef il-prinċipju tas-sussidjarjetà li bih l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu liema servizzi jipprovdu.
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Emenda 624
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta:

2. Il-paragrafu msemmi hawn fuq għandu 
jidħol fis-seħħ meta l-Kummissjoni tkun 
adottat sew:

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni u 
jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li jappoġġjaw 
l-interoperabbiltà tal-preskrizzjonijiet-e;

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tar-riċetti u jekk 
ir-riċetta nħarġitx fi Stat Membru ieħor 
minn persuna awtorizzata permezz ta’ l-
iżvilupp ta’ mudell ta’ riċetti Komunitarju, 
u li jappoġġjaw l-interoperabbiltà tar-
riċetti-e;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali miktuba fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali mir-rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-artikolu 
fejn meħtieġ sabiex titħares is-saħħa 
pubblika.

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali mir-rikonoxximent ta’ 
riċetti stipulati f'dan l-artikolu fejn meħtieġ 
sabiex titħares is-saħħa pubblika.

Or. fi

Emenda 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta:

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, l-Istati Membri, b'appoġġ 
mill-Kummissjoni għandhom jadottaw:

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Fil-proposta preżenti, ir-rikonoxximent tar-riċetti joħloq sitwazzjonijiet u problemi bħall-
proċedura li għandha tiġi segwita biex jingħelbu l-ostakoli tal-lingwa u d-diffikultajiet li 
jirriżultaw minn servizzi farmaċewtiċi u servizzi oħra differenti, li jeħtieġ li jingħelbu  sabiex 
jiġi żgurat handling ta’ kwalità għolja, sikur u effiċjenti ta’ riċetta fid-diversi Stati Membri. 
Mhux aċċettabbli li l-Kummissjoni tkun tista’ tieħu dawn il-miżuri b’mod unilaterali, u 
għaldaqstant għandhom ikunu l-Istati Membri li jilħqu ftehim għat-twettiq tagħhom.

Emenda 626
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta:

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha
tipproponi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri elenkati bilfors ikollhom impatt fuq l-attività tal-membri tal-professjonijiet tal-kura 
tas-saħħa u fuq il-ħarsien tas-saħħa pubblika. Jeħtieġ li jkun żgurat li l-Istati Membri jżommu 
l-kompetenza tagħhom f'dawn l-oqsma.

Emenda 627
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni u 
jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li jappoġġjaw 

(a) linji gwida li ma jorbtux li jippermettu 
lil spiżjara jew professjonisti tas-saħħa 
oħrajn li jivverfikaw l-awtentiċità tar-
riċetta u jekk ir-riċetta nħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ riċetti 
Komunitarju, u li jappoġġjaw l-
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l-interoperabbiltà tal-preskrizzjonijiet-e; interoperabbiltà tar-riċetti-e;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li l-fattibilità ta' dawn l-inizjattivi l-ewwel tkun ittestjata permezz ta' linji gwida 
li ma jorbtux.

Emenda 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni u 
jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li jappoġġjaw 
l-interoperabbiltà tal-preskrizzjonijiet-e;

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tar-riċetta u jekk 
ir-riċetta nħarġitx fi Stat Membru ieħor 
minn persuna awtorizzata permezz ta’ l-
iżvilupp ta’ mudell ta’ riċetti Komunitarju, 
filwaqt li tkun stabbilita d-dejta meħtieġa 
biex ikun validu u r-rekwiżit tal-lingwa, u 
li jappoġġjaw l-interoperabbiltà tar-riċetti-
e u l-kunfidenzjalità tad-dejta tal-pazjenti;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta preżenti, ir-rikonoxximent tar-riċetti joħloq sitwazzjonijiet u problemi bħall-
proċedura li għandha tiġi segwita biex jingħelbu l-ostakoli tal-lingwa u d-diffikultajiet li 
jirriżultaw minn servizzi farmaċewtiċi u servizzi oħra differenti, li jeħtieġ li jingħelbu  sabiex 
jiġi żgurat handling ta’ kwalità għolja, sikur u effiċjenti ta’ riċetta fid-diversi Stati Membri. 
Mhux aċċettabbli li l-Kummissjoni tkun tista’ tieħu dawn il-miżuri b’mod unilaterali, u 
għaldaqstant għandhom ikunu l-Istati Membri li jilħqu ftehim għat-twettiq tagħhom.
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Emenda 629
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) linji gwida li ma jorbtux li jiżguraw li 
l-prodotti mediċinali miktuba fi Stat 
Membru u użati f’ieħor huma identifikati 
b’mod korrett u li t-tagħrif lill-pazjenti 
dwar il-prodott jista' jinftiehem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li l-fattibilità ta' dawn l-inizjattivi l-ewwel tkun ittestjata permezz ta' linji gwida 
li ma jorbtux.

Emenda 630
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali miktuba fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett fuq 
il-bażi tal-Isem Ġeneriku Internazzjonali 
(INN) biss u li t-tagħrif lill-pazjenti dwar 
il-prodott jista' jinftiehem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċetti għandhom juru biss l-Isem Ġeneriku Internazzjonali (INN). Dan l-INN huwa 
rikonoxxut internazzjonalment u huwa ċar għall-professjonisti kollha fil-qasam tal-kura tas-
saħħa. Bl-użu tal-INN l-għoti tal-mediċini ma jkunx ristrett għall-isem tad-ditta indikat. Xi 
Stati Membri jippromwovu l-għoti u l-konsum ta' mediċini ġeneriċi irħas.
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Emenda 631
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali miktuba fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem; riċetti maħruġa bl-użu ta' din 
il-formola Komunitarja jridu jiġu 
fformulati skont is-sistema tal-isem 
ġeneriku internazzjonali (INN);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet li bihom jiġu kkumerċjalizzati ċerti mediċini jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għal 
ieħor. Riċetti INN jistgħu jgħinu biex jinstab tarf ta' din il-problema.

Emenda 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali miktuba fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem; meta l-isem tal-prodott 
mediċinali li nkiteb ikun isem ivvintat jew 
trejdmark, l-isem ġeneriku internazzjonali 
(INN) għandu jitniżżel ukoll;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Fil-proposta preżenti, ir-rikonoxximent tar-riċetti joħloq sitwazzjonijiet u problemi bħall-
proċedura li għandha tiġi segwita biex jingħelbu l-ostakoli tal-lingwa u d-diffikultajiet li 
jirriżultaw minn servizzi farmaċewtiċi u servizzi oħra differenti, li jeħtieġ li jingħelbu  sabiex 
jiġi żgurat handling ta’ kwalità għolja, sikur u effiċjenti ta’ riċetta fid-diversi Stati Membri.
Mhux aċċettabbli li l-Kummissjoni tkun tista’ tieħu dawn il-miżuri b’mod unilaterali, u 
għaldaqstant għandhom ikunu l-Istati Membri li jilħqu ftehim għat-twettiq tagħhom.

Emenda 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem; riċetti maħruġa skont dan il-
mudell tal-UE għandhom jinkitbu bħala 
Ismijiet Ġeneriċi Internazzjonali (INN).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu jistgħu jinqraw fl-Ewropa kollha, ir-riċetti maħruġa skont il-mudell tal-UE 
għandhom ikunu bl-istess lingwa, jiġifieri l-Ismijiet Ġeneriċi Internazzjonali (INN). L-INN 
jidentifika l-prodotti skont l-ingredjent u mhux skont l-ismijiet tad-ditta, li jvarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor.

Emenda 634
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri biex jiġi żgurat, jekk ikun 
hemm bżonn, kuntatt bejn il-parti li tikteb 
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ir-riċetti u l-parti li tagħti l-mediċina, biex 
ikun żgurat fehim sħiħ tat-trattament;

Or. en

Emenda 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri biex jiffaċilitaw it-twaqqif ta’ 
kuntatti bejn min jikteb ir-riċetta u min 
jagħti l-mediċina, biex jiġu ċċarati 
kwalunkwe dubji dwar ir-riċetta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema għar-rikonoxximent ta’ riċetti Ewropej għandha tippermetti kuntatt dirett bejn it-
tobba u l-ispiżjara.  Tali kuntatt dirett hu prekundizzjoni essenzjali sabiex jiġu ċċarati 
mistoqsijiet possibbli dwar it-terapija mediċinali u l-prattika attwali fl-Istati Membri.

Emenda 636
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri biex jiġi żgurat, jekk ikun 
hemm bżonn, kuntatt bejn il-parti li tikteb 
ir-riċetti u l-parti li tagħti l-mediċina, biex 
ikun żgurat fehim sħiħ tat-trattament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sistema li tiżgura r-rikonoxximent tar-riċetta fil-livell Ewropew, għandha taħseb għal kuntatt 
bejn minn jikteb ir-ricetta u min jaghti l-medicina. Dan hu essenzjali biex ikun żgurat il-fehim 
tat-trattament u huwa prattika komuni fil-livell nazzjonali li jkun hemm komunikazzjoni mill-
professjonisti inkarigati mit-trattament f’każ ta’ dubji dwar ir-riċetta.

Emenda 637
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi 
ta’ prodotti mediċinali mir-rikonoxximent 
ta’ preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-
artikolu fejn meħtieġ sabiex titħares is-
saħħa pubblika.

imħassar

Or. en

Emenda 638
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi 
ta’ prodotti mediċinali mir-rikonoxximent 
ta’ preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-
artikolu fejn meħtieġ sabiex titħares is-
saħħa pubblika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
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from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Emenda 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi 
ta’ prodotti mediċinali mir-rikonoxximent 
ta’ preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-
artikolu fejn meħtieġ sabiex titħares is-
saħħa pubblika.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar liema kategoriji ta’ prodotti mediċinali għandhom jiġu esklużi mir-
rikonoxximent hi kwistjoni għall-Istati Membri. Is-sistemi għall-monitoraġġ ta’ prodotti 
mediċinali awtorizzati jvarjaw bejn l-Istati Membri. F’każijiet individwali, il-Kummissjoni 
tista’ tqajjem dubju dwar l-adegwatezza ta’ miżuri nazzjonali, iżda l-awtorizzazzjoni prevista 
fil-proposta tagħha biex deċiżjonijiet għall-KE kollha jittieħdu fil-livell tal-Kummissjoni 
tinvolvi ksur tal-poteri mogħtija lilha permezz tat-Trattat.

Emenda 640
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi 
ta’ prodotti mediċinali mir-rikonoxximent 
ta’ preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-
artikolu fejn meħtieġ sabiex titħares is-
saħħa pubblika.

c) miżuri biex jiġi żgurat, jekk ikun hemm 
bżonn, li t-tabib li jikteb ir-riċetta u l-
persuna li tagħti l-mediċina jistgħu 
jikkuntattaw lil xulxin sabiex jiżguraw 
analiżi sħiħa tat-trattament.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sistema li tiżgura r-rikonoxximent tar-riċetti fil-livell Ewropew għandha tipprevedi l-
possibilità ta’ kuntatt bejn min jaghti l-medicina u t-tabib li jikteb ir-riċetta.  Dan hu 
essenzjali biex ikun żgurat analiżi sħiħa tat-trattament u huwa prattika standard fil-livell 
nazzjonali mill-professjonisti tas-saħħa responsabbli għat-trattament f’każ ta’ dubji dwar ir-
riċetta.

Emenda 641
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali mir-rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet stipulati f'dan l-artikolu
fejn meħtieġ sabiex titħares is-saħħa 
pubblika.

(c) miżuri li jeskludu kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali mill-għarfien tar-riċetti 
stipulati f'dan l-Artikolu meta japplikaw il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 
jew meta tali miżuri jkunu meħtieġa
sabiex titħares is-saħħa pubblika.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza, ikun siewi li wieħed jispeċifika meta, jew taħt liema ċirkostanzi 
partikolari, l-Istati Membri jistgħu ma jipprojbixxux kull forma ta' restrizzjoni fuq ir-
rikonoxximent ta’ riċetti individwali.

Emenda 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri li jistabbilixxu każijiet fejn il-
mediċini jistgħu jiġu sostitwiti, 
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pereżempju f’każ ta’ problemi ta’ 
provvista u f’każ ta’ emerġenzi. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta preżenti, ir-rikonoxximent tar-riċetti joħloq sitwazzjonijiet u problemi bħall-
proċedura li għandha tiġi segwita biex jingħelbu l-ostakoli tal-lingwa u d-diffikultajiet li 
jirriżultaw minn servizzi farmaċewtiċi u servizzi oħra differenti sabiex jiġi żgurat handling ta’ 
kwalità għolja, sikur u effiċjenti ta’ riċetta fid-diversi Stati Membri. Mhux aċċettabbli li l-
Kummissjoni tkun tista’ tieħu dawn il-miżuri b’mod unilaterali, u għaldaqstant għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jilħqu ftehim għat-twettiq tagħhom.

Emenda 643
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-deċiżjoni li b’mod eċċezzjonali jiġu 
awtorizzati drogi li normalment mhumiex 
disponibbli fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandha ssir minn kumitat 
mediku li jiddetermina jekk ikunx hemm 
sogru għall-ħajja tal-pazjent jew jekk 
tonqosx il-kwalità tal-ħajja tal-pazjent, 
jew jekk tkunx tista’ tiġi pprovduta droga 
alternattiva li titqies li hija simili.

Or. en

Emenda 644
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri msemmija fil-punti (a) u (b) 
tal-paragrafu 2 għandhom jiġu adottati 

imħassar
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skond il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 19(2). Il-miżuri msemmija fil-
punt (c) tal-paragrafu 2, imfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrelata ma’ emendi preċedenti għall-Artikolu 14 paragrafu 2 fejn ġie propost 
li dawn l-inizjattivi l-ewwel jiġu ttestjati f’format mhux vinkolanti. Għaldaqstant, dan il-punt 
m’għadux meħtieġ. 

Emenda 645
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. M’hemm xejn fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu li jobbliga lil Stat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jagħti rimbors lil persuna 
assigurata għal prodott mediċinali 
preskritt fl-Istat Membru ta’ trattament li 
ma jkunx fost il-benefiċċji provduti lil dik 
il-persuna assigurata mill-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-fatt li l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni mhux obbligat 
jagħti rimbors lill-pazjenti meta dawn jirċievu mediċina fl-Istat Membru ta’ trattament li ma 
tkunx liċenzjata fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni.
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Emenda 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa. Dawn in-netwerks għandhom f’kull 
waqt ikunu miftuħa għal provvedituri tal-
kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa.

1. Netwerks ta’ referenza huma 
assoċjazzjonijiet volontarji għall-iskambju 
tal-esperjenza xjentifika bil-għan li 
jitjiebu l-possibilitajiet għall-provvediment 
tal-kura tas-saħħa għal pazjenti b’mard 
rari u huma bbażati fuq il-metodu tal-
koordinazzjoni miftuħa. In-netwerks ta’ 
referenza jippreżentaw opportunità sabiex 
tintwera l-eċċellenza tal-Ewropa fir-
riċerka u l-kura medika. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp tan-
netwerks ta’ referenza Ewropej tal-
provvedituri tal-kura tas-saħħa. Dawn in-
netwerks għandhom f’kull waqt ikunu 
miftuħa għal provvedituri tal-kura tas-
saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ jingħaqdu 
magħhom, dan sakemm provvedituri tal-
kura tas-saħħa tali jissodisfaw il-
kundizzjonijiet u l-kriterji kollha meħtieġa. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan hu aspett tal-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, li hi kwistjoni tal-Istati 
Membri.  Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal appoġġ għall-iskambju tal-għarfien u tal-
esperjenza fil-qasam tal-mard rari.

Emenda 647
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
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Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa. Dawn in-netwerks għandhom f’kull 
waqt ikunu miftuħa għal provvedituri tal-
kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa. 

Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa, li għandhom jużaw l-esperjenza 
tal-koperazzjoni fil-qasam tas-saħħa li 
nkisbet fi ħdan il-gruppi Ewropej ta’ 
koperazzjoni territorjali (EGTCs). Dawn 
in-netwerks għandhom f’kull waqt ikunu 
miftuħa għal provvedituri tal-kura tas-
saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ jingħaqdu 
magħhom, dan sakemm provvedituri tal-
kura tas-saħħa tali jissodisfaw il-
kundizzjonijiet u l-kriterji kollha meħtieġa.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-EGTCs huma innovazzjoni riċenti, rikonoxxuta fil-livell Komunitarju permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006, u 
punt ta’ referenza importanti għal attivitajiet reġjonali fuq skala makro.

Emenda 648
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa. Dawn in-netwerks għandhom f’kull 
waqt ikunu miftuħa għal provvedituri tal-
kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u 
tal-provvedituri tal-kura tas-saħħa għal 
mard rari. Dawn in-netwerks għandhom 
f’kull waqt ikunu miftuħa għal provvedituri 
tal-kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-qagħda attwali, il-kompetenzi tal-oqsfa ta’ referenza Ewropej għandhom  ikunu limitati 
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għal ċertu mard.

Emenda 649
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa. Dawn in-netwerks għandhom f’kull 
waqt ikunu miftuħa għal provvedituri tal-
kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej tal-provvedituri tal-kura tas-
saħħa, b’mod partikulari fil-qasam tal-
mard rari. Dawn in-netwerks għandhom 
f’kull waqt ikunu miftuħa għal provvedituri 
tal-kura tas-saħħa ġodda li jistgħu jixtiequ 
jingħaqdu magħhom, dan sakemm 
provvedituri tal-kura tas-saħħa tali 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet u l-kriterji 
kollha meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ netwerks ta’ referenza Ewropej tal-fornituri tal-kura tas-saħħa hu prijorità 
partikolari fil-qasam tal-mard rari, minħabba li f'dan il-qasam, l-Istati Membri individwali 
waħidhom m'għandhomx l-għarfien tekniku u l-għażliet teknoloġiċi biex jipprovdu kura 
xierqa lill-pazjenti.  Attivitajiet fil-qasam tal-mard rari għandhom valur miżjud Ewropew 
ġenwin. Il-bini tan-netwerks għandu għaldaqstant jibda f’dan il-qasam. 

Emenda 650
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istat Membri għandhom 
jidentifikaw mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u akkreditazzjoni tan-
netwerks ta’ referenza nazzjonali biex 
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jiggarantixxu proċessi tal-kura li jkunu 
konformi mal-istandards tal-kwalità u tas-
sikurezza. Dawn il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni għandhom jiġu pprovduti 
permezz ta’ istituzzjonijiet internazzjonali 
magħżula u bord Ewropew li jikkonsisti 
f’rappreżentanti tal-Istati Membri u tal-
parti l-kbira tal-assoċjazzjonijiet relevanti 
tal-pazjenti.  Dawn għandhom ikunu 
inkarigati li jagħmlu superviżjoni u 
monitoraġġ tal-implimentazzjoni reali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi previst mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni indipendenti tal-proċessi u tan-netwerks 
akkreditati u rikonoxxuti mill-Istati Membri. Jista’ jinħoloq bord Ewropew bil-parteċipazzjoni 
ta’ rappreżentanti mill-Istati Membri u mill-parti l-kbira tal-assoċjazzjonijiet relevanti tal-
pazjenti, inkarigati li jagħmlu superviżjoni tal-attivitajiet tal-Istati Membri u li jagħmlu 
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għanijiet tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej għandhom ikunu:

imħassar

(a) li jgħinu sabiex jinkiseb il-potenzjal 
tal-kooperazzjoni Ewropea fir-rigward ta’ 
kura tas-saħħa speċjalizzata ħafna u għal 
sistemi tal-kura tas-saħħa minn 
innovazzjonijiet fix-xjenza medika u t-
teknoloġiji tas-saħħa
(b) li jgħinu fil-promozzjoni ta’ aċċess 
għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja u 
effettiva meta mqabbla ma’ l-ispejjeż 
għall-pazjenti kollha b’kundizzjoni 
medika li jeħtieġu konċentrazzjoni 
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partikolari ta’ riżorsi jew għarfien espert;
(c) li jimmassimizzaw l-użu effettiv meta 
mqabbel ma' l-ispejjeż ta' riżorsi billi 
jikkonċentrawhom fuq fejn huwa xieraq;
(d) li jgħinu fl-iskambju ta’ l-għarfien u 
jipprovdu taħriġ għal professjonisti tas-
saħħa;
(e) li jipprovdu punti ta’ referenza ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà u li jgħinu l-iżvilupp 
u t-tqassim ta’ l-aħjar prassi fi u barra n-
netwerk;
(f) li jgħinu lill-Istati Membri b'għadd 
insuffiċjenti ta' pazjenti b’kundizzjoni 
medika partikolari jew li m'għandhomx it-
teknoloġija jew l-għarfien espert biex 
jipprovdu firxa wiesgħa ta' servizzi 
speċjalizzati ħafna ta' l-ogħla kwalità.

Or. de

Emenda 652
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jikkontribwixxu għall-ġbir flimkien 
tal-għarfien dwar il-prevenzjoni tal-mard 
u l-kura tal-mard komuni ewlieni;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni fi ħdan in-netwerks ta’ referenza Ewropej ma jridx ikun limitat għal mard 
rari.
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Emenda 653
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jimmassimizzaw l-użu effettiv meta 
mqabbel ma' l-ispejjeż ta' riżorsi billi 
jikkonċentrawhom fuq fejn huwa xieraq;

(c) li jimmassimizzaw l-użu effettiv meta 
mqabbel ma' l-ispejjeż ta' riżorsi billi 
jikkonċentrawhom fuq fejn huwa 
medikament xieraq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tal-kompetenzi, tat-tagħmir tekniku u tal-kapaċitajiet ta' riċerka dejjem 
għandu jkollha ġustifikazzjoni medika u xjentifika. Din għandha ssir skont kriterji ta' kwalità. 
Huwa importanti li jiġi żgurat li wieħed jieħu ħsieb il-pazjenti bl-aħjar mod possibbli u mhux 
li jiġu ssodisfati esiġenzi finanzjarji. 

Emenda 654
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-implimentazzjoni ta’ strumenti li 
jippermettu l-aħjar użu possibbli tar-
riżorsi eżistenti għall-kura tas-saħħa f’każ 
ta’ inċidenti gravi, b’mod partikolari 
f’żoni transkonfinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inċidenti gravi jirrikjedu li l-kura medika urġenti għandha tkun ikkunsidrata min-netwerks 
Ewropej ta’ referenza.
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Emenda 655
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li jipprovdu pjanijiet u proċeduri 
għat-titjib tar-riżorsi speċjalizzati tal-kura 
tas-saħħa f’każ ta’ inċidenti kbar jew 
emerġenzi tal-massa, b'mod speċjali fiż-
żoni tal-fruntieri.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident jew diżastru, il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduta 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi dwar awtorizzazzjonijiet minn qabel. 

Il-ħtieġa ta’ rispons b’ħeffa f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiż-żona tal-fruntieri se tirrikjedi 
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 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: imħassar
(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, 
li n-netwerks ta’ referenza Ewropej:
(i) għandhom il-kapaċitajiet xierqa biex 
jiġu djanjostikati, segwiti u mmaniġjati 
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pazjenti b’evidenza ta’ riżultati tajba sa 
fejn ikun applikabbli;
(ii) għandhom kapaċità u attività 
suffiċjenti biex jipprovdu servizzi rilevanti 
u jżommu l-kwalità tas-servizzi pprovduti;
għandhom il-kapaċità li jipprovdu parir 
espert, dijanjożi jew konferma tad-
dijanjożi, li jipproduċu u jżommu mal-
linji ta’ gwida ta’ prassi tajba u li 
jimplimentaw miżuri ta’ riżultat u kontroll 
tal-kwalità;
(iv) jistgħu juru strateġija 
multidixxiplinarja;
(v) jipprovdu livell għoli ta’ għarfien 
espert u esperjenza dokumentata permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet, għotjiet jew 
pożizzjonijiet onorarji, attivitajiet ta’ 
tagħlim u taħriġ;
(vi) jipprovdu kontribuzzjonijiet qawwija 
għar-riċerka;
(vii) huma involuti fis-sorveljanza 
epidemoloġika, bħar-reġistri;
(viii) għandhom rabtiet mill-qrib u 
kollaborazzjoni ma’ ċentri u netwerks 
oħrajn ta' għarfien espert fil-livell 
nazzjonali u internazzjonali u l-kapaċità li 
joħolqu netwerks;
(ix) għandhom rabtiet mill-qrib u 
kollaborazzjoni ma' assoċjazzjonijiet ta’ 
pazjenti fejn jeżistu assoċjazzjonijiet bħal 
dawn.
(b) il-proċedura għall-ħolqien ta’ 
netwerks ta’ referenza Ewropej.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan hu aspett tal-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, li hi kwistjoni tal-Istati 
Membri.  Għandu jsir provvediment għal appoġġ għall-iskambju tal-għarfien u tal-esperjenza 
fil-qasam tal-mard rari.
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Emenda 657
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja u punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 3. Il-Kummissjoni għandha tipproponi:
(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inkluża l-lista 
ta' oqsma ta' mard aktar rari li għandu 
jkun kopert, u l-kundizzjonijiet u l-kriterji 
meħtieġa mill-provvedituri tal-kura tas-
saħħa li jixtiequ jingħaqdu man-netwerks 
ta’ referenza Ewropej, biex tiżgura, b’mod 
partikolari, li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Emenda 658
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja u punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 3. Il-Kummissjoni għandha tipproponi:
(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inkluża l-lista 
ta' oqsma ta' mard aktar rari li għandu 
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provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

jkun kopert, u l-kundizzjonijiet u l-kriterji 
meħtieġa mill-provvedituri tal-kura tas-
saħħa li jixtiequ jingħaqdu man-netwerks 
ta’ referenza Ewropej, biex tiżgura, b’mod 
partikolari, li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks is to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients.

Emenda 659
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 3. Wara li tkun ikkonsultat il-partijiet 
interessati ewlenin, il-Kummissjoni 
għandha tadotta:

Or. en

Emenda 660
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 3. Il-Kummissjoni għandha taħdem man-
netwerks ta’ referenza Ewropej biex 
tiżviluppa: 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni iffinanzjat madwar ħames netwerks ta’ referenza Ewropej bħala proġetti 
pilota. Dawn il-proġetti għandhom jiġu evalwati qabel ma jiġu żviluppati l-kriterji vinkolanti. 
F’dan l-istadju, il-Kummissjoni għandha taħdem man-netwerks ta’ referenza Ewropej biex 
tiżviluppa kriterji mhux vinkolanti.

Emenda 661
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 3. Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
esperti u mal-partijiet interessati relevanti, 
għandha tadotta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-istabbiliment ta’ netwerks ta’ referenza Ewropej, il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
se tkun essenzjali biex tiġi żviluppata lista tajba u adattata ta’ kriterji li jiżguraw il-
funzjonament tagħhom.

Emenda 662
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inkluża l-lista 
tal-mard aktar rari u tal-oqsma ta’ mard li 
poġġi l-ħajja f’periklu u li hu diffiċli biex 
jiġi trattat li għandhom jiġu, il-
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Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu kkunsidrat importanti li ssir lista ta’ mard aktar rari u ta’ mard li jipperikola l-ħajja fejn 
il-pazjenti jmutu jekk ma jkunx hemm trattament espert f’pajjiżhom. Pereżempju, fil-qasam 
tal-kanċer jeżistu ftit ċentri ta' trattament speċjalizzati fl-UE, u jeħtieġ li dawn jiġu 
inkoraġġuti jaqsmu l-għarfien espert tagħhom aħjar.

Emenda 663
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inkluża l-lista 
ta' oqsma ta' mard aktar rari li għandhom 
ikunu koperti u l-kundizzjonijiet u l-
kriterji meħtieġa mill-provvedituri tal-kura 
tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu man-
netwerks ta’ referenza Ewropej, biex 
tiżgura, b’mod partikolari, li n-netwerks ta’ 
referenza Ewropej:

Or. en
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Emenda 664
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – subpunt ix a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ixa) iż-żamma ta’ relazzjonijiet adegwati u 
effettivi mal-fornituri tat-teknoloġiji;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċentri ta’ referenza għandhom l-għan li jaċċelleraw it-tixrid tat-teknoloġiji mediċi 
innovattivi, madankollu t-test ma jagħti ebda indikazzjoni dwar ir-relazzjonijiet mal-fornituri 
tat-teknoloġiji, li huma sors importanti ta' innovazzjoni. 

Emenda 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – subpunt ix a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ixa) huma involuti primarjament fit-
trattament ta’ mard rari ħafna jew 
kundizzjonijiet li jinvolvu ħafna spejjeż, 
jew li jirrikjedu livell għoli ħafna ta’ 
speċjalizzazzjoni, li jkun impossibbli li l-
kura meħtieġa tiġi pprovduta f’kull Stat 
Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn referenza permezz tan-netwerks Ewropej ta’ 
referenza twassal għan-nuqqas ta’ disponibilità ta’ trattament aktar fil-qrib.
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Emenda 666
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – subpunt ix a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ixa) jinvestigaw il-possibilità li jgħaqqdu 
l-punti ta’ kuntatt nazzjonali u n-netwerks 
ta’ referenza Ewropej fi struttura 
istituzzjonali waħda f’kull Stat Membru 
rispettiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali u n-netwerks ta’ referenza Ewropej jistgħu jingħaqdu biex 
jipprovdu one stop shop għal pazjenti li jfittxu informazzjoni dwar kura tas-saħħa 
transkonfinali.

Emenda 667
Karin Jöns

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 3 - punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proċedura għall-ħolqien ta’ netwerks 
ta’ referenza Ewropej.

(b) il-proċedura għall-ħolqien ta’ netwerks 
ta’ referenza Ewropej, u għandha 
tippromwovi l-iżvilupp tal-proċeduri ta’ 
akkreditazzjoni Ewropej sabiex jiġi żgurat 
li ċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tal-kura 
tas-saħħa li jagħmlu parti minn netwerk 
ta’ referenza ssir b’mod indipendenti, 
oġġettiv, trasparenti u mhux maħsub biex 
isir qligħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa biss permezz ta’ proċedura ta’ akkreditazzjoni Ewropea li jista’ jiġi żgurat li l-fornituri 
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tas-saħħa li jagħmlu parti min-netwerk ta’ referenza jissodisfaw b’mod inekwivoku l-kriterji 
tal-kwalità meħtieġa, filwaqt li fl-istess ħin jitqies ir-rekwiżit tas-sussidjarjetà.

Emenda 668
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri sabiex ikun żgurat li n-
netwerks ta’ referenza Ewropej, mil-lat 
finanzjarju jkunu jintlaħqu u jkunu wkoll 
ġeografikament aċċessibbli.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk il-provvediment ta’ ċerta kura speċjalizzata għandu jiġi organizzat fil-livell Ewropew, 
jeħtieġ ikun hemm garanziji li dan jibqa’ aċċessibbli.

Emenda 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Referenza għal trattament fi Stat 
Membru ieħor mingħand in-netwerks ta’ 
referenza għandha ssir meta t-trattament 
ta’ mard jew kundizzjonijiet rari ħafna 
jkun jinvolvi tant spejjeż, jew li jirrikjedu 
livell għoli ħafna ta’ speċjalizzazzjoni, li 
jkun impossibbli li l-kura meħtieġa tiġi 
pprovduta fl-Istat Membru individwali u 
b’hekk tikkumplimenta l-provvediment 
tal-kura tas-saħħa f’dak l-Istat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn referenza permezz tan-netwerks Ewropej ta’ 
referenza twassal għan-nuqqas ta’ disponibilità ta’ trattament aktar fil-qrib.

Emenda 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Għat-trattamenti kollha li ma 
jissodisfawx il-kriterji ddefiniti 
f’paragrafu 3a, l-Istati Membri 
għandhom ir-responsabilità li jipprovdu 
trattament qrib kemm jista’ jkun ta’ dar 
il-pazjent u li jiggarantixxu aċċessibilità 
territorjali indaqs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn referenza permezz tan-netwerks Ewropej ta’ 
referenza twassal għan-nuqqas ta’ disponibilità ta’ trattament aktar fil-qrib.

Emenda 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-miżuri li hemm referenza għalihom 
f’dan l-Artikolu m’għandhomx jużaw il-
mekkaniżmi tas-soltu ta’ finanzjament tal-
kura li hemm referenza għalihom fil-bqija 
tad-Direttiva. Il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali1 (fondi strutturali) 
għandu jintuża biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta’ referenza Ewropej. In-
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netwerks ta’ referenza sikwit se jkunu qed 
jipprovdu kura li mhix disponibbli fl-Istat 
Membru ta’ residenza u għaldaqstant, 
mekkaniżmi bħar-rimbors m’għandhomx 
japplikaw. 
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi ċċarat min se jħallas meta ssir referenza permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej. Importanti wkoll li jiġi żgurat li l-pagament isir b’tali mod li t-trattament meħtieġa 
jkunu disponibbli għall-pazjenti kollha, u li l-provvista tal-parti l-kbira tat-trattamenti l-oħra 
li jiġu pprovuti fil-qrib ma titpoġġiex taħt pressjoni.

Emenda 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3, 
imfassla sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

imħassar

Or. de
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Emenda 673
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3, 
imfassla sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrelata ma’ emenda preċedenti, mill-istess awtur, għall-Artikolu 15, 
paragrafu 4. Il-Kummissjoni iffinanzjat madwar ħames netwerks ta’ referenza Ewropej bħala 
proġetti pilota. Dawn il-proġetti għandhom jiġu evalwati qabel ma jiġu żviluppati l-kriterji 
vinkolanti. F’dan l-istadju, il-Kummissjoni għandha taħdem man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej biex tiżviluppa kriterji mhux vinkolanti.

Emenda 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Żoni ta' prova

Sabiex fil-ġejjieni l-politika tal-kura tas-
saħħa tkun effettiva kemm jista' jkun, il-
Kummissjoni għandha tagħżel reġjuni tal-
fruntiera bħala żoni ta' prova fejn  
inizjattivi innovattivi tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali jistgħu jiġu ttestjati, 
analizzati u evalwati b’mod eżawrjenti. 

Or. nl
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Emenda 675
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar politiku tal-kura tas-saħħa m'għandux jinvolvi indħil fil-mod ta’ kif għandhom 
isiru l-operazzjonijiet, pereżempju. Għandu jinvolvi l-istipular ta' linji gwida, it-twettiq ta' 
evalwazzjonijiet effiċjenti, l-iggwidar dwar kwistjonijiet finanzjarji u ta' monitoraġġ li l-
kwalità hija sodisfaċenti u konformi mal-livell taspira lejh il-politika tas-saħħa. L-Istati 
Membri organizzaw il-kura tas-saħħa tagħhom b'mod sikur u affidabbli. Il-kura tas-saħħa, 
inkluża l-evalwazzjoni ta' prodotti u metodi ġodda, għandha tkompli tkun immaniġġjata 
f'livell nazzjonali, inkella hemm ir-riskju li bħala riżultat se jkun hemm aktar burokrazija.

Emenda 676
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u 
tal-komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-

Il-Kummissjoni, b’ħidma mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa miżuri biex 
tiffaċilita l-interoperabilità tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
safejn ikun meħtieġ biex tkun żgurata s-
sikurezza tal-pazjenti fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali. Dawn il-miżuri 
għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
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terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri dwar is-saħħa-e jeħtieġ jiġu maħsuba sew qabel ma jiġu adottati standards 
vinkolanti. L-Istati Membri diġà qed jieħdu azzjoni skont l-Azzjoni tas-Saħħa-e 2004 għall-
passi meħtieġa għall-adozzjoni wiesgħa tat-teknoloġiji tas-Saħħa-e sal-2010. Din id-Direttiva 
m’għandhiex tieħu post it-twettiq ta’ dan il-pjan.

Emenda 677
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu konformi mal-
liġijiet applikabbli tal-ħarsien tad-data 
f'kull Stat Membru u għandhom ukoll
jirriflettu l-iżviluppi fit-teknoloġiji tas-
saħħa u x-xjenza medika, inkluża t-
telemediċina u t-telepsikjatrija, u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien tad-data personali. Dawn 
għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari 
l-istandards u t-terminoloġiji meħtieġa 
għall-interoperabbiltà tas-sistemi tat-
teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni rilevanti biex jiġi żgurat 
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proveddiment sigur, ta’ kwalita għolja u 
effiċjenti ta’ servizzi tas-saħħa 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 678
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali f’konformità 
mal-liġijiet applikabbli tal-ħarsien tad-
data f'kull Stat Membru. Dawn għandhom 
jispeċifikaw b’mod partikolari l-istandards 
u t-terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Or. de
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Emenda 679
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari: 

- l-istandards u t-terminoloġiji meħtieġa 
għall-interoperabbiltà tas-sistemi tat-
teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni rilevanti biex jiġi żgurat 
proveddiment sigur, ta’ kwalita għolja u 
effiċjenti ta’ servizzi tas-saħħa 
transkonfinali;
- ir-regoli dwar l-aċċess għall-fajl mediku, 
u aktar speċifikament, ir-regoli dwar il-
kisba tal-kunsens espliċitu tal-pazjent 
għal aċċess għall-fajl mediku tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stipulati standards stretti dwar l-aċċess għar-rekords tas-saħħa u t-termini 
tal-kunsens espliċitu għall-konsultazzjoni tar-rekords tas-saħħa individwali. 
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Emenda 680
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

L-Istati Membri għandhom, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien ta’ data personali skond il-liġi 
applikabbli. Dawn għandhom jispeċifikaw 
b’mod partikolari l-istandards u t-
terminoloġiji meħtieġa għall-
interoperabbiltà tas-sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat proveddiment sigur, ta’ 
kwalita għolja u effiċjenti ta’ servizzi tas-
saħħa transkonfinali.

Or. de

Emenda 681
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu tas-servizzi tas-Saħħa-e u ta’ servizzi 
oħra ta’ telemediċina: 
(a) ikunu tal-istess standards 
professjonali ta’ kwalità u sikurezza 
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medika bħal dawk li jintużaw għall-
provvista tal-kura tas-saħħa mhux 
elettronika;
(b) joffru protezzjoni adegwata lill-
pazjenti, b’mod partikoli permezz tal-
introduzzjoni ta’ rekwiżiti regolatorji 
adattati għall-professjonisti simili għal 
dawk li jintużaw fil-provvista tal-kura tas-
saħħa mhux elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-teknoloġija ġdida tipprovdi progress imma tista’ wkoll twassal għall-użu ħażin 
potenzjali tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fil-kura tas-saħħa, bir-riskji 
assoċjati potenzjali għall-pazjenti.  Għaldaqstant, l-istess livell ta’ assigurazzjoni, f’termini 
ta’ kwalità u sikurezza, iridu japplikaw għal dawn is-servizzi meta mqabbla ma’ atti mediċi 
‘standard’. 

Emenda 682
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu tas-servizzi tas-Saħħa-e u ta’ servizzi 
telemediċi oħra ikunu tal-istess standards 
ta’ kwalità u ta’ sikurezza bħal dawk li 
jintużaw għall-provvista tal-kura tas-
saħħa mhux elettronika;

Or. en
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Emenda 683
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar politiku tal-kura tas-saħħa m'għandux jinvolvi indħil fil-mod ta’ kif għandhom 
isiru l-operazzjonijiet, pereżempju. Għandu jinvolvi l-istipular ta' linji gwida, ta' tmexxija ta' 
evalwazzjonijiet effiċjenti, ta' ggwidar dwar kwistjonijiet finanzjarji u ta' monitoraġġ li l-
kwalità hija sodisfaċenti u f'konformità mal-livell li għalih taspira l-politika tas-saħħa. L-
Istati Membri organizzaw il-kura tas-saħħa tagħhom b'mod sikur u affidabbli. Il-kura tas-
saħħa, inkluża l-evalwazzjoni ta' prodotti u metodi ġodda, għandha tkompli tkun 
immaniġġjata f'livell nazzjonali, inkella hemm ir-riskju li bħala riżultat se jkun hemm aktar 
burokrazija.

Emenda 684
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa ġodda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

1a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha, 
b’konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, tistabbilixxi qafas operattiv 
għan-netwerk li jkun ibbażat fuq il-
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prinċipji tal-governanza tajba inkluża t-
trasparenza, l-oġġettività, il-proċeduri 
ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa u wiesgħa 
tal-partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha tas-soċjetà, inklużi l-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa, il-pazjenti, ir-
riċerkaturi u l-industrija.

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

(a) jappoġġja il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet jew korpi nazzjonali;

(a) jappoġġja il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet jew korpi nazzjonali;

(aa) isib modi sostenibbli ta' kif ikunu 
bbilanċjati l-objettivi tal-aċċess għall-
mediċini, l-ippremjar għall-innovazzjoni u 
l-immaniġġjar tal-baġits tal-kura tas-
saħħa;
(ab) jiżviluppa proċeduri u metodoloġiji 
trasparenti, oġġettivi, inklużivi u 
f’waqthom li joħolqu bilanċ bejn l-
objettivi kollha;
(ac) biex jiżgura l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-gruppi kollha relevanti tas-soċjetà, 
b’mod partikulari l-pazjenti, il-komunità 
medika, ir-riċerka u l-industrija;

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali.

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1 u jikkomunikaw l-ismijiet u d-
dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-awtoritajiet 
jew korpi lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1.  Il-Kummissjoni għandha 
tippermetti li jingħaqdu man-netwerk biss 
dawk l-awtoritajiet li jissodisfaw il-
prinċipji tal-governanza tajba.

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk skont l-objettivi msemmija hawn 
fuq u tispeċifika n-natura u t-tip tat-tagħrif 
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li għandu jiġi skambjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk proposta trid tiġi operata skont il-prinċipji tal-governanza tajba stabbiliti fil-
White Paper tal-Kummissjoni dwar il-governanza Ewropea (2001), b’mod partikulari 
rigward il-ftuħ, ir-responsabbilizzazzjoni, l-effettività u l-koerenza. Il-koperazzjoni dwar il-
valutazzjonijiet tat-teknoloġiji tas-saħħa għandha sseħħ biex trawwem proċeduri trasparenti, 
oġġettivi, inklużivi u f’waqthom.  Għaldaqstant il-Kummissjoni għandha tinkludi biss l-
awtoritajiet tal-valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa li jilħqu dawn l-istandards. Din l-
emenda hi marbuta mal-emenda għall-Premessa 43.

Emenda 685
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa ġodda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjonijiet għandhom japplikaw għat-teknoloġiji kollha tas-saħħa, inklużi t-teknoloġiji 
eżistenti. Dan jista’ jgħin sabiex tiġi żgurata allokazzjoni tajba tar-riżorsi tas-sistemi tas-
saħħa tal-Istati Membri.

Emenda 686
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
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jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa. Għandha 
tistabbilixxi operazzjoni  bbażata fuq il-
prinċipji tal-governanza tajba inkluża t-
trasparenza, l-oġġettività, il-proċeduri 
ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-
partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha inklużi l-professjonisti tas-saħħa, 
il-pazjenti, ix-xjentisti u l-industrija, ħlief 
f’każijiet fejn il-liġi nazzjonali ma 
tippermettix il-parteċipazzjoni ta’ wieħed 
jew aktar minn dawn il-partijiet 
interessati.

Or. en

Emenda 687
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema bbażata 
fuq il-prinċipji tal-governanza tajba 
inklużi t-trasparenza, l-oġġettività, il-
proċeduri ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha, inklużi l-imsieħba soċjali, il-
professjonisti tas-saħħa, il-pazjenti, ix-
xjentisti u l-industrija, għat-tħaddim tan-
netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ netwerk sabiex tkun faċilitata l-koperazzjoni għat-tmexxija ta’ teknoloġiji ġodda 
tas-saħħa għandu jinvolvi fih il-partijiet interessati relevanti kollha, inklużi l-imsieħba 
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soċjali.

Emenda 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema bbażata 
fuq il-prinċipji tal-governanza tajba 
inklużi t-trasparenza, l-oġġettività, il-
proċeduri ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha, inklużi l-imsieħba soċjali, il-
professjonisti tas-saħħa, il-pazjenti, ix-
xjentisti u l-industrija, għat-tħaddim tan-
netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ netwerk sabiex tkun faċilitata l-koperazzjoni għat-tmexxija ta’ teknoloġiji ġodda 
tas-saħħa għandu jinvolvi fih il-partijiet interessati relevanti kollha, inklużi l-imsieħba 
soċjali.

Emenda 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
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korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema bbażata 
fuq il-prinċipji tal-governanza tajba 
inklużi t-trasparenza, l-oġġettività, il-
proċeduri ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha, inklużi l-imsieħba soċjali, il-
professjonisti tas-saħħa, il-pazjenti, ix-
xjentisti u l-industrija, għat-tħaddim tan-
netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ netwerk sabiex tkun faċilitata l-koperazzjoni għat-tmexxija ta’ teknoloġiji ġodda 
tas-saħħa għandu jinvolvi fih il-partijiet interessati relevanti kollha, inklużi l-imsieħba 
soċjali.

Emenda 690
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
bi ftehim mal-Parlament Ewropew, qafas 
operattiv għan-netwerk, ibbażat fuq il-
prinċipji ta’ tmexxija tajba, l-oġġettività u 
l-imparzjalità tal-proċeduri, kif ukoll fuq 
il-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
ewlenin mill-gruppi soċjali kollha 
kkonċernati, inklużi t-tobba, il-pazjenti u 
l-industrija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-netwerk għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati ewlenin, sabiex 
ikun żgurat li l-koperazzjoni istituzzjonali fost l-awtoritajiet nazzjonali jew il-korpi 
responsabbli għall-evalwazzjoni ta’ teknoloġiji tas-saħħa twassal għal proċess ibbilanċjat, 
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infurmat u trasparenti tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Emenda 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. In-netwerk għandu jaħdem fuq il-bażi 
ta’ qafas operattiv imsejjes fuq il-prinċipji 
tal-governanza tajba. Dawn il-prinċipji 
jinkludu, fost l-oħrajn, it-trasparenza tal-
proċeduri, id-dritt għall-appell formali, l-
oġġettività, l-imparzjalità u l-involviment 
sħiħ tal-partijiet interessati kollha 
relevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kemm il-kwalità kif ukoll il-kredibilità tar-riżultati tax-xogħol tan-netwerk se jitjiebu permezz 
tal-applikazzjoni tal-prinċipji tal-governanza tajba, bħat-trasparenza tal-proċeduri u d-dritt 
għall-appell. Il-partijiet interessati bħall-pazjenti, it-tobba u l-industrija għandhom iżidu 
valur sostanzjali fl-evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa u għaldaqstant għandhom ikunu 
involuti b'mod sħiħ fil-proċeduri tal-ħidma. 

Emenda 692
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

(a) jappoġġja il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet jew korpi nazzjonali;

(a) jinstabu soluzzjonijiet dejjiema biex 
jinstab bilanċ bejn l-għanijiet tas-saħħa 
pubblika, l-aċċess għall-mediċini, l-
ippremjar tal-innovazzjoni u l-immaniġjar 
tal-baġits għas-saħħa; 
(aa) jiġu żviluppati proċeduri u 
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metodoloġiji trasparenti fir-rigward ta’ 
dawn l-għanijiet;
(ab) tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati kollha, u b’mod 
partikolari l-pazjenti, il-komunità medika 
u l-industrija, meta jkunu ffaċċjati 
b’għażliet li jistgħu jaffettwaw is-saħħa 
pubblika, l-innovazzjoni u l-kompetittività 
tal-Unjoni Ewropea fuq medda medja u 
twila ta’ żmien;

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali.

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali.
(ba) jikkunsidra n-natura u t-tip ta’ 
informazzjoni li jistgħu jkunu skambjati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettiv prinċipali tan-netwerk għandu jkun l-istess bħall-objettiv tal-valutazzjoni tat-
teknoloġiji tas-saħħa:  l-aħjar użu tar-riżorsi tas-saħħa li jagħmel possibbli l-finanzjament 
sostenibbli tas-sistemi tas-saħħa, l-aċċess rapidu għall-pazjenti għall-mediċini u l-
integrazzjoni ta’ l-innovazzjoni medika. In-netwerk għaldaqstant trid tinkludi lill-partijiet 
interessati kollha, kif indikat fil-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-forum.

Emenda 693
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali. 

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa, 
u dwar l-effetti sekondarji u l-effetti fuq 
is-soċjetà li jista’ jkollhom, u jippermetti l-
iskambju effettiv ta’ dan it-tagħrif bejn l-
awtoritajiet jew korpi nazzjonali. 
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jipprevedi koperazzjoni bejn l-uffiċċji responsabbli għall-evalwazzjoni tat-
teknoloġiji tas-saħħa fis-sistemi tas-saħħa nazzjonali. Dawn l-uffiċċji għandhom tagħrif mhux 
biss dwar l-effettività, iżda wkoll dwar l-effetti sekondarji u l-bidliet soċjali li jista’ jkun 
hemm. Għaldaqsant għandha ssir diskussjoni dwar dawn il-kwistjonijiet ukoll.

Emenda 694
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

imħassar

Or. de

Emenda 695
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

4. Il-Kummissjoni għandha taħdem mal-
Istati Membri biex tiżviluppa l-miżuri 
meħtieġa għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan 
in-netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li l-Kummissjoni tadotta miżuri vinkolanti għall-immaniġġjar tan-Netwerks 
għall-Evalwazzjoni tat-Teknoloġiji tas-Saħħa.

Emenda 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(3), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jirreferi għall-proċedura ta’ komitoloġija li għandha tapplika. Fuq dan il-
punt importanti, il-PE irid jiżgura li għandu l-possibilità li jeżerċita l-influwenza tiegħu skont 
il-proċedura l-ġdida (id-dritt ta’ skrutinju).

Emenda 697
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien, it-tmexxija u t-trasparenza
ta’ dan in-netwerk.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

In-netwerk għandu jiffunzjona b’mod trasparenti biex ikun żgurat li jittieħdu deċiżjonijiet 
kredibbli wara l-iskambju ta’ informazzjoni.

In-netwerk għandu jiddeċiedi t-tip ta’ informazzjoni li għandha tkun skambjata. Il-
parteċipanti kollha fin-netwerk għandhom ikunu involuti f’din id-diskussjoni li għandha tkun 
waħda mill-attivitajiet ewlenin tan-netwerk.

Emenda 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
d-data msemmija fil-paragrafu 1 lill-
Kummissjoni minn ta' l-anqas kull sena, 
għajr għal data li diġà tinġabar skond id-
Direttiva 2005/36/KE.

2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
d-data msemmija fil-paragrafu 1 lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta’ statistika, 
minn ta' l-anqas kull sena, għajr għal data li 
diġà tinġabar skond id-
Direttiva 2005/36/KE.

Or. de

Emenda 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġbir ta' data fil-qafas ta' dan l-Artikolu 
għandu jsir b'koperazzjoni mill-qrib mal-
ġbir ta' data previst mill-Kummissjoni 
Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali 
għall-Ħaddiema Migranti.

Or. en
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Emenda 700
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u 
ppresedut mir-rappreżentant tal-
Kummissjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u 
ppresedut minn rappreżentant tal-Istati 
Membri.
Il-Kumitat għandu jikkonsulta l-partijiet 
interessati, bħar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet li jħallsu, inklużi l-
kumpaniji ta’ assikurazzjoni tas-saħħa, il-
pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa 
(inklużi l-isptarijiet), kif iqis li jkun 
meħtieġ jew kif jitlob xi ħadd mill-partijiet 
interessati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-kwistjonijiet tas-saħħa huma fir-responsabilità esklussiva tal-Istati Membri, 
wieħed mir-rappreżentanti tagħhom għandu jippresiedi l-Kumitat. Il-Kumitat għandu wkoll 
ikun jista’ jikkonsulta l-partijiet interessati.

Emenda 701
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u 
ppresedut mir-rappreżentant tal-
Kummissjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u 
ppresedut mill-Istati Membri. Il-Kumitat 
jista’ jiġi komplut permezz ta’ 
rappreżentanti tal-pazjenti, 
organizzazzjonijiet li jħallsu u 
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professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komitoloġija proposta se twassal għal proċess li mhux trasparenti u lanqas ma huwa 
demokratiku. Biex dan il-proċess jinfetaħ, l-Istati Membri u l-partijiet interessati għandu 
jkollhom irwol aktar importanti.

Emenda 702
Georgs Andrejevs

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u 
ppresedut mir-rappreżentant tal-
Kummissjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn Kumitat, magħmul mir-
rappreżentanti ta' l-Istati Membri u 
ppresedut mir-rappreżentant tal-
Kummissjoni. B’hekk, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-konsultazzjoni ta’ 
esperti mill-gruppi relevanti tal-pazjenti u 
tal-professjonisti b’mod adattat, 
speċjalment fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u 
għandha tipprovdi rapport raġonat dwar 
dawn il-konsultazzjonijiet.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva tista’ tinkiseb biss permezz tal-involviment tal-partijiet 
kollha relevanti. Għaldaqstant, għandu jinħoloq mekkaniżmu adattat ta’ konsultazzjoni biex 
jassisti lil dan il-“kumitat dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali”. 
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Emenda 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha fi żmien ħames
snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 22(1) tfassal rapport dwar l-
operazzjoni ta' din id-Direttiva u tibgħatha 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha fi żmien tliet snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 22(1) 
tfassal rapport dwar l-operazzjoni ta' din 
id-Direttiva u tibgħatha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, u wara dan, mill-
inqas darba kull ħames snin. Dan ir-
rapport għandu jagħti attenzjoni 
partikolari lill-konsegwenzi tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva dwar l-
aċċess għall-kura tas-saħħa u għal 
servizzi tas-saħħa mil-lat finanzjarju u 
ġeografiku, u dwar il-mobilità tal-pazjenti 
u fuq it-totalità tal-protagonisti tas-sistemi 
ta' kura tas-saħħa tal-Istati Membri. 
Għandu jinvolvi l-partijiet interessati 
kollha u l-atturi, l-infrastrutturi u s-
sistemi tas-saħħa kollha fl-Istati Membri, 
inklużi l-isptarijiet u l-organizzazzjonijiet 
li jħallsu. Jekk ikun neċessarju, il-
Kummissjoni għandha tehmeż proposti 
għal emendi legali mar-rapport.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu speċifikati l-iskadenzi għar-rapporti, jiġu difiniti b’mod dettaljat l-elementi li 
għandhom jitqiesu u li jiġi magħruf li l-partijiet interessati jeħtieġ b’mod assolut li jiġu 
involuti fil-proċess ta’ evalwazzjoni tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva.
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Emenda 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
jinġabar it-tagħrif meħtieġ biex jipprovdi 
rekord tal-flussi transkonfinali tal-
pazjenti u tal-professjonisti bil-għan li 
jiġu megħluba b’ħeffa kwalunkwe 
żvantaġġ, filwaqt li jiġu inkoraġġuti l-
benefiċċji li jirriżultaw. Il-Kummissjoni 
għandha tinkludi dan it-tagħrif fir-
rapport li hemm referenza għalih fil-
paragrafu 1.

Or. nl

Emenda 705
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 22, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull 
miżura li introduċew, immodifikaw jew 
żammew bil-għan li jimplimentaw il-
proċeduri stipulati fl-Artikoli 8 u 9.
.

Għal dan il-għan u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 22, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull 
miżura li jkunu qed jieħdu bil-għan li 
jimplimentaw id-direttiva.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar is-servizzi tinkludi fiha dispożizzjonijiet dwar proċeduri ta’ evalwazzjoni 
reċiproka. Għandhom jiġu introdotti proċeduri simili fir-rigward tal-Artikolu 5 li jirriflettu l-
prinċipji ġenerali adottati fis-samit Ewropew tas-6 ta’ Ġunju 2006 bil-għan li l-metodu miftuħ 
ta’ koordinazzjoni jsir aktar vinkolanti, minħabba d-diversità tas-sistemi eżistenti tal-kura 
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tas-saħħa u s-setgħat tal-Istati Membri fir-rigward tal-organizzazzjoni tagħhom.

Emenda 706
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa... [sena mid-dħul fis-seħħ tagħha].

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa... [tliet snin mid-dħul fis-seħħ tagħha].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li jkun hemm konformità meta l-iskadenza għat-traspożizzjoni hi tant 
qasira. L-istudju dwar l-impatt tal-Kummissjoni donnu li ma kopriex l-effetti kollha possibbli 
li jista’ jkun hemm b’riżultat taż-żieda fil-mobilità tal-pazjenti, u lanqas il-bidliet meħtieġa fl-
organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa rispettivi tagħna.
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