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Osservazzjonijiet speċifiċi
Ir-rapporteur tilqa’ fil-prinċipju r-regoli tal-proposta għal direttiva, madankollu tqis li f’ċerti 
partijiet jeħtieġ ikunu iktar speċifiċi u ċari. Wara konsultazzjonijiet mar-rappreżentanti tal-
Gvern, l-organizzazzjonijiet ta’ l-intrapriżi u tal-ħaddiema, ħarġu b’mod partikulari, il-punti li 
ġejjin li huma pjuttost problematiċi: 

Artikolu 1:
Jeħtieġ ikun ikkjarifikat il-fatt li huwa fundamentali li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet u 
kriterji fil-qafas ta' din id-Direttiva, li l-Istati Membri jeħtieġ jissodisfaw meta ser joħorġu 
Karta Blu ta’ l-UE lil ċittadini ta' pajjiżi terzi bi kwalifiki għoljin. 

Artikolu 2:
Il-proposta għal direttiva tistipula esklussivament li dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi bi 
kwalifiki għoljin li jitqiesu bħala emigranti leġittimi għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva,
jistgħu jingħataw impjieg bi kwalifiki għolja. Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni japplika 
esklussivament għal "esperti bi kwalifiki għoljin" u mhux għal persuni bi ftit kwalifiki jew 
mingħajr kwalifiki, jeħtieġ tinstab definizzjoni ċara, preċiża u mhux ambigwa ta' "impjieg bi 
kwalifiki għoljin". F’dan ir-rigward, ir-rekwiżit " jew minimu ta' tliet snin esperjenza 
professjonali " ma jistax ikun ittrattat bl-istess mod bħall-kriterju li jirrikjedi " kwalifika ta' 
edukazzjoni ogħla". 
Adattament tar-rekwiżiti ta’ kwalifiki fil-"Qafas Ewropew dwar il-Kwalifiki" jista’ jiffaċilita 
l-evalwazzjoni ta' l-ekwivalenza u b'riżultat ta' dan, ir-rikonoxximent ta’ ċertifikati jew 
ċertifikati ta' kompetenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li kisbu fil-pajjiż terz. 

Artikolu 3 Paragrafu 3:
Minħabba raġunijiet sistematiċi, jinħoloq dubju dwar kemm il-problema ta’ telf ta’ persuni 
kkwalifikati mill-pajjiż (brain drain) tista’ tiġi ttrattata f’din il-proposta peress li l-kwistjoni 
taqa’ fl-ambitu tal-politika ta’ għajnuna għall-pajjiżi tat-tielet dinja jew tal-koperazzjoni ta’ l-
UE ma’ pajjiżi ta’ oriġini jew ta’ tranżitu. 
Madankollu, fir-rigward tal-klawsola tal-brain drain, ir-rapporteur tenfasizza li l-"Karta Blu 
ta’ l-UE" għandha titiqiegħed f’kunċett ta’ mobiltà ikbar, li għandu jqis ukoll il-bżonnijiet ta’ 
żvilupp tal-pajjiżi ta’ oriġini u l-interessi tagħhom. L-Istati Membri għandhom l-obbligu li 
jżommu lura milli jintroduċu miżuri attivi ta' reklutaġġ f'setturi fejn hemm nuqqas ta' 
ħaddiema. Sabiex tkun ikkontrobattuta brain drain fil-pajjiż ta’ oriġini, li minħabba r-
reklutaġġ ta’ persuni bi kwalifiki għoljin tal-lokal, għandha effetti ħafna ikbar fuq l-iżvilupp
tal-pajjiż ta’ oriġini milli għandu r-reklutaġġ ta’ ħaddiema mhux ikkwalifikati jew bi ftit 
kwalifiki, għandhom jiġu żviluppati kunċetti ta’ mobiltà prattiċi. 

Artikolu 4:
Ir-rapporteur tistaqsi jekk l-introduzzjoni tal-Karta Blu hijiex kwistjoni ta’ għażla ta’ mudell 
għall-Istati Membri (cf. Artikolu 7) u biex is-sistemi ta’ l-immigrazzjoni nazzjonali jibqgħu 
jiġu applikati b'mod parallel. L-istandards minimi proposti fid-Direttiva għad-dħul ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal impjieg bi kwalifiki għoljin, m’għandhomx itellfu milli jibqgħu 
japplikaw regoli u kundizzjonijiet iktar flessibbli għad-dħul. L-Istati Membri għandhom 
iżommu l-liġi oriġinali tagħhom għall-organizzazzjoni tas-swieq tax-xogħol nazzjonali 
tagħhom u għandu jkollhom il-possibilità li jirreaġixxu b’mod flessibbli u f’waqtu għall-
bidliet fil-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Tinħtieġ kjarifika dwar il-kwistjoni jekk id-Direttiva 
proposta teskludix jew tillimitax b’xi mod l-introduzzjoni, fil-livell nazzjonali, ta’ 
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immigrazzjoni orjentata lejn is-suq tax-xogħol ibbażata fuq sistema ta’ punti. Barra minn 
hekk, x’inhuma l-konsegwenzi meta Stat Membru ma jissodisfax l-istandards minimi 
maħsuba għall-Karta Blu jew jistabbilixxi kundizzjonijiet adattati għas-sistema nazzjonali ta’ 
immigrazzjoni għall-immigrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi bi kwalifiki għoljin?

Artikolu 5:
Fuq in-naħa l-waħda, il-kriterji għall-għoti ta' Karta Blu skond il-proposta għal direttiva huma 
marbuta mal-kwalifiki personali taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi, u fuq in-naħa l-oħra ma’ kriterji 
speċifiċi relatati ma’ min iħaddem (pereżempju: il-paga minima, kuntratt validu ta’ xogħol). 
Id-dħul ta’ ħaddiem bi kwalifiki għoljin fil-qafas tal-kunċett tal-"Karta Blu" li huwa orjentat 
lejn id-domanda, għandu jkun ibbażat primarjament fuq il-kwalifiki u l-ħiliet rispettivi taċ-
ċittadin tal-pajjiż terz sabiex ikun konformi ma' l-għanijiet tad-Direttiva. Għalhekk, fuq in-
naħa l-waħda, id-Direttiva għandha tistabbilixxi kriterji stretti fir-rigward tal-kwalifiki
meħtieġa, l-esperjenzi relatati ma’ l-impjieg u s-salarju, sabiex ikun iggarantit li dawk "l-
impjegati li huma tassew ikkwalifikati" biss jidħlu fl-UE. Fuq in-naħa l-oħra, fir-rigward tad-
definizzjoni tal-kriterju dwar is-salarju, jeħtieġ jitqiesu l-interessi u l-kapaċità ekonomika ta' l-
intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs) li għalihom id-definizzjoni ta' paga minima 
pjuttost għolja fil-kuntratt tax-xogħol tista' tkun problematika. F’dan ir-rigward, sabiex ikunu 
ikkunsidrati l-SMEs, minflok diploma post-sekondarja, jistgħu jiġu rikjesti taħriġ tekniku 
professjonali ekwivalenti u esperjenza prattika adattata. Barra minn hekk, jeħtieġ tiġi riveduta 
l-kwistjoni dwar il-limitu tal-paga minima f'dan il-kuntest.
Fil-prinċipju, il-proposta għal direttiva m’għandhiex tirreferi għad-Direttivi dwar id-
Diskriminazzjoni 2000/78/KE u 2000/43/KE. B’mod partikulari, meta qed issir l-għażla ta’ 
persuni bi kwalifiki għoljin fil-qafas ta’ l-applikazzjoni, minn Stat Membru, tas-sistema 
nazzjonali bbażata fuq il-punti, il-kriterju tal-lingwa, pereżempju, ma jistax jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni fis-sens tad-Direttivi msemmija hawnfuq (qabbel ma’ l-għarfien tal-lingwa 
bħala kriterju ta’ l-għażla li hemm fil-"Highly Skilled Migrant Programme" tar-Renju Unit). 

Artikolu 7:
Il-kontroll ta’ l-immigrazzjoni fis-suq tax-xogħol nazzjonali għandu jibqa’ fil-kompetenza u 
s-sovranità ta’ kull Stat Membru. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi 
jiddeterminaw b’mod awtonomu, u fir-responsabilità tagħhom, il-volum ta’ emigranti bi 
kwalifiki għoljin. Stat Membru li ma jqisx li jeħtieġ immigrazzjoni ekonomika fis-suq tax-
xogħol tiegħu, għandu jkollu d-dritt li jistabbilixxi kwota zero. Din l-għażla għandha tkun 
pprovduta b’mod espliċitu fil-proposta għal direttiva.

Artikolu 8:
Ir-rapporteur tqis li jeħtieġ ikun ikkjarifikat li l-liġi ta' l-għoti tal-Karta Blu ta' l-UE m'hijiex 
dipendenti biss u b’mod esklussiv, fuq il-fatt li għandhom ikunu ssodisfati d-dispożizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5 u 6, iżda wkoll fuq deċiżjoni ta’ amministrazzjoni pożittiva ta’ l-
awtorità kompetenti. Iċ-ċittadin ta' pajjiż terz la jista' jkollu dritt legali u lanqas ma jista’ 
jressaq appell f’każ li ma tingħatalux Karta Blu ta’ l-UE. Għandu jiġi evalwat ukoll jekk il-
perjodu ta’ validità tal-Karta Blu ta’ l-UE għandux ikun marbut mad-dewmien tal-kuntratt 
tax-xogħol. 
Ir-rapporteur tenfasizza li għandha tiġi eskluża minn din id-Direttiva, il-possibilità li tingħata 
preferenza għal detenturi ta' Karta Blu ta' l-UE lil impjegati minn Stati Membri li saru membri 
ta’ l-UE fl-2004 u fl-2007 peress li l-arranġamenti għall-moviment liberu ta' ħaddiema 
għadhom biss parzjali u temporanji. Jeħtieġ jinstabu soluzzjonijiet prattiċi f’każ li r-
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regolament dwar il-Karta Blu ta’ l-UE jidħol fis-seħħ qabel ma jkunu skadew l-arranġamenti 
temporanji tal-moviment liberu ta’ ħaddiema. 

Artikolu 9:
Il-prinċipju tal-preferenza għall-ħaddiema tal-Komunità u kull ordni ta’ preferenza nazzjonali 
għall-mili ta’ postijiet ta’ xogħol battala, ipoġġu limitu fuq il-flessibilità ta’ l-għażla ta’ 
ħaddiema bi kwalifiki għoljin u t-talba ta’ min iħaddem għal proċeduri tad-dħul rapidi.
Għalhekk jeħtieġ jintlaħaq kompromess li jippermetti iktar libertà għall-Istati Membri fl-
għażla ta' applikanti, mingħajr ma jiddiskrimina kontra ċittadini Ewropej u cittadini ta' pajjiżi 
terzi li jirrisiedu legalment fl-UE. 
M’huwiex ċar ukoll jekk id-definizzjoni ta' kwota zero tirrappreżentax raġuni uffiċjali għaċ-
ċaħda minn Stat Membru, ta' l-għoti ta' Karta Blu ta' l-UE skond l-Artikolu 9.

Artikolu 13 u 19:
Skond ir-rapporteur għad hemm ħafna mistoqsijiet, li għadhom mingħajr risposta, dwar l-
arranġamenti speċifiċi tad-dritt ta’ rilokazzjoni (resettlement). Jinħolqu dubji dwar il-fatt li 
wara l-ewwel sentejn ta' residenza legali fi Stat Membru bħala detentur ta' Karta Blu ta’ l-UE, 
ma jibqgħux japplikaw għall-persuna kkonċernata, ir-rekwiżiti ta’ salarju u kwalifiki. 
Permezz ta’ l-introduzzjoni tad-dritt ta’ rilokazzjoni, m’hijiex qiegħda tiġi mħassra l-
kompetenza ta' l-Istat Membru li jilħaq l-objettivi tiegħu ta’ kontroll nazzjonali ta’ l-
immigrazzjoni? 
Jista’ Stat Membru jillimita l-kwota ta’ detenturi ta’ Karta Blu sabiex ikollu spazju biżżejjed 
biex jilħaq l-objettivi tiegħu ta’ kontroll ta’ l-immigrazzjoni wara li jkunu ssodisfati l-ħtiġijiet 
tas-suq tax-xogħol nazzjonali, jew jagħmel użu mir-rekwiżiti tas-sistema nazzjonali ta’ punti 
bħala prekundizzjonijiet għaċ-ċaħda skond l-Artikolu 9 tal-proposta għal direttiva għall-
kontroll ta’ l-immigrazzjoni? 
X'effett jista’ jkollu d-dritt ta’ rilokazzjoni wara sentejn jekk Stat Membru jiddeċiedi li 
jistabbilixxi kwota zero?

Relazzjoni ma’ Direttivi oħrajn
Il-proposta għal direttiva għandha tkun kompatibbli mad-Direttivi 2003/86/KE u
2003/109/KE fir-rigward ta' l-għoti ta’ drittijiet iktar favorevoli għad-detenturi tal-Karta Blu 
ta’ l-UE. Għandu jiġi kkjarifikat b’mod partikulari, kemm huma ġustifikabbli r-regoli tal-
proposta li huma maħsuba biex itejbu l-kundizzjonijiet għad-detenturi ta’ Karta Blu ta’ l-UE. 

Evalwazzjoni
Ir-rapporteur issostni li l-kunċett tal-Karta Blu ta’ l-UE jista’ jitqies bħala approċċ ġdid ta' każ 
b'każ. L-introduzzjoni tal-Karta Blu ta’ l-UE hija biss aspett parzjali li għandu jintlaqa’ fi 
strateġija komprensiva. Jeħtieġ titqies il-possibilità li aspetti differenti bħalma huma l-ażil, l-
immigrazzjoni illegali u dik legali, jinġabru flimkien b'mod sinifikanti f'pakkett wieħed sħiħ. 
Għall-ewwel darba, bil-proposta tal-Karta Blu, l-UE tipperċepixxi l-kompetenza tagħha f’dan 
il-qasam ġdid li permezz tagħha tista' ssir possibbli l-immigrazzjoni legali ta' ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi bi kwalifiki għoljin fl-UE, permezz ta’ l-għoti ta’ titlu ta’ residenza standardizzat 
u arranġamenti għal stejtus privileġġjat. Sabiex l-implimentazzjoni tal-proposta tal-Karta Blu 
ssir b’suċċess, jeħtieġ jitqiesu b'attenzjoni r-riskji marbuta ma' l-immigrazzjoni illegali u l-
integrazzjoni inkompluta.
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