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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċ
ħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċ
ħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test kon
ġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekni
ċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta 
korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, 
żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-
korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi 
involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (10003/2006 – C6-0000/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2004)0002)2,

– wara li kkunsidra l-proposta emendata tal-Kummissjoni (COM(2006)0160)3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur (A6-0000/2006),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 30
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(30) Diġà hemm ġabra konsiderevoli ta’ li
ġi Komunitarja dwar l-attivitajiet tas-
servizz. Din id-Direttiva tibni fuq, u g
ħalhekk tikkumplimenta, l-acquis 
Komunitarju. Konflitti bejn din id-
Direttiva u strumenti oħrajn Komunitarji 
ġew identifikati u huma indirizzati b’din 
id-Direttiva, inkluż permezz ta’ derogi.
Madankollu, huwa meħtieġ li tiġi 
pprovduta regola għal kwalunkwe każijiet 
residwali u eċċezzjonali fejn hemm 
kunflitt bejn id-dispożizzjoni ta’ din id-
Direttiva u dispożizzjoni ta’ strument 
Komunitarju ieħor. L-eżistenza ta’
konflitt bħal dan għandha tiġi 
ddetrminata f’konformità mar-regoli tat-
Trattat dwar id-dritt ta’ stabbiliment u l-
moviment liberu tas-servizzi.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa għandha titħassar peress li t-test tal-Kunsill ma jagħtix valur miżjud lid-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 u bl-għan li tiġi evitata inċertezza legali.

Emenda 2
Artikolu 1, paragrafi 6 u 7

6. Din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi ta’ l-
impjieg, jiġifieri kwalunkwe dispożizzjoni 
legali jew kuntrattwali dwar il-
kondizzjonijiet ta’ l-impjieg, il-
kondizzjonijiet tax-xogħol, kif ukoll is-saħ
ħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u r-
relazzjoni bejn min jimpjega u l-ħaddiema, li 
l-Istati Membri japplikaw skond il-liġi 
nazzjonali li tirrispetta l-liġi Komunitarja.
Ugwalment din id-Direttiva ma taffettwax il-
leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali ta’ l-Istati 
Membri.

6. Din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi ta’ l-
impjieg, jiġifieri kwalunkwe dispożizzjoni 
legali jew kuntrattwali dwar il-
kondizzjonijiet ta’ l-impjieg, il-
kondizzjonijiet tax-xogħol, kif ukoll is-saħ
ħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u r-
relazzjoni bejn min jimpjega u l-ħaddiema, li 
l-Istati Membri japplikaw skond il-liġi 
Komunitarja u l-liġijiet u l-prassi 
nazzjonali. Ugwalment din id-Direttiva ma 
taffettwax il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali 
ta’ l-Istati Membri.
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7. Din id-Direttiva ma taffettwax l-eżer
ċizzju tad-drittijiet fundamentali, kif 
rikonoxxuti fl-Istati Membri u bil-liġi 
Komunitarja. Lanqas ma taffettwa d-dritt li 
wieħed jinnegozja, jikkonkludi u jinforza 
ftehim kollettivi u li jieħu azzjoni industrijali 
skond il-liġi u l-prassi nazzjonali li 
jirrispettaw il-liġi Komunitarja.

7. Din id-Direttiva ma taffettwax l-eżerċitar
tad-drittijiet fundamentali, kif rikonoxxuti fl-
Istati Membri u bil-liġi Komunitarja. Lanqas 
ma taffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi u jinforza ftehim kollettivi u li 
jieħu azzjoni industrijali skond il-liġi 
Komunitarja u l-liġijiet u l-prassi 
nazzjonali, b'mod partikulari r-regoli 
marbuta mar-relazzjonijiet bejn l-imsie
ħba soċjali fl-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrispetta l-istruttura l-ġdida introdotta mill-proposta emendata tal-
Kummissjoni, li wara ġiet adottata mill-Kunsill, għall-paragrafi 6 u 7 ta' l-Artikolu 1 (Id-dritt 
għax-xogħol jiġi trattat fil-paragrafu 6 filwaqt li l-paragrafu 7 hu marbut mad-drittijiet 
fundamentali). Madankollu, bl-għan li jinkiseb l-ikbar appoġġ possibbli għaċ-ċittadini ta' l-
Unjoni Ewropea, xorta hu essenzjali li jsiru xi aġġustamenti lit-test. B'dan il-mod, l-emenda 
tirrispetta l-fatt li referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali għandha ssir biss fil-
premessa 15, bil-kundizzjoni li l-Artikolu 1 jintroduċi formulazzjoni li tirrifletti litteralment l-
Artikolu 28 tal-Karta. Barra minn hekk, b'konformità ma' l-Artikolu 126(2) tat-Trattat KE, g
ħandha tingħata attenzjoni partikulari lil-liġijiet u l-prassi nazzjonali, b'mod partikulari dawk 
li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn l-imsieħba soċjali fl-Istati Membri.

Emenda 3
Artikolu 2, paragrafu 2, punt (a)

(a) servizzi mhux ekonomiċi ta’ interess 
ġenerali;

(a) servizzi ta’ interess ġenerali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tistabbilixxi parzjalment il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel 
qari. Din tipprova tilħaq kompromess mal-pożizzjoni tal-Kunsill billi terġa' tieħu t-test tal-
proposta emendata tal-Kummissjoni.

Emenda 4
Artikolu 2, paragrafu 2, punt (j)
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(j) servizzi soċjali li għandhom x’jaqsmu 
ma’ djar b’għan soċjali, kura tat-tfal u appo
ġġ ta’ familji u persuni bżonnjużi b'mod 
permanenti jew temporanju li huma 
pprovduti mill-Istat, minn fornituri li g
ħandhom mandat mill-Istat jew minn 
karitajiet rikonoxxuti bħala tali mill-Istat;

(j) servizzi soċjali li għandhom x’jaqsmu 
ma’ djar b’għan soċjali, kura tat-tfal u appo
ġġ ta’ familji u persuni li jkunu jinsabu
b'mod permanenti jew temporanju 
f'sitwazzjoni ta' bżonn u mar-reġimi legali 
u r-reġimi kumplimentari ta' ħarsien so
ċjali li jkopru r-riskji fundamentali tal-
ħajja, li huma pprovduti mill-Istat, minn 
fornituri jew minn karitajiet li għandhom 
mandat jew li huma rikonoxxuti bħala tali 
mill-Istat;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, barra milli terġa' tinkorpora t-test il-ġdid tal-Kunsill, li jiżgura definizzjoni 
legali aħjar tas-servizzi soċjali u b'hekk iktar sigurtà legali, tikkunsidra wkoll il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li ġiet adottata riċentament dwar is-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali (COM(2006)177 finali). Din l-emenda mhux qed tantiċipa u lanqas tippre
ġudika r-riżultati tal-konsultazzjoni kurrenti. Il-Kummissjoni se tiddeċiedi liema segwitu g
ħandu jingħata lil dan il-proċess u se tinvestiga l-aħjar approċċ li għandu jittieħed, anke billi 
tikkunsidra l-bżonn u l-possibilità legali ta' proposta leġiżlattiva.

Emenda 5
Artikolu 3

Relazzjoni ma’ dispożizzjonijiet oħra tal-liġi 
Komunitarja

Relazzjoni ma’ dispożizzjonijiet oħra tal-liġi 
Komunitarja

1. Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jmorru kontra dispożizzjoni ta’ att 
Komunitarju ieħor li jirregola aspetti speċifi
ċi ta’ aċċess għal jew l-eżerċizzju ta’ attività
ta’ servizz fis-setturi speċifiċi jew għal 
professjonijiet speċifiċi, id-dispożizzjoni ta’
l-att Komunitarju l-ieħor jipprevalu u g
ħandhom japplikaw f’dawk is-setturi jew 
professjonijiet speċifiċi. Dawn jinkludu:

1. Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jmorru kontra dispożizzjoni ta’ att 
Komunitarju ieħor li jirregola aspetti speċifi
ċi ta’ aċċess għal jew l-eżerċitar ta’ attività
ta’ servizz fis-setturi speċifiċi jew għal 
professjonijiet speċifiċi, id-dispożizzjoni ta’
l-att Komunitarju l-ieħor jipprevalu u g
ħandhom japplikaw f’dawk is-setturi jew 
professjonijiet speċifiċi. Dawn jinkludu, 
b'mod partikulari:

a) Id-Direttiva 96/71/KE; a) Id-Direttiva 96/71/KE;

b) Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71; b) Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71;
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c) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE tat-3 
ta’ Ottubru 1989 rigward il-koordinazzjoni 
ta’ ċertu dispożizzjonijiet stabbiliti b’liġi, 
regolament jew azzjoni amministrattiva fl-
Istati Membri rigward is-segwitu ta’
attivitajiet ta’ xandir bit-televixin;

c) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE tat-3 
ta’ Ottubru 1989 rigward il-koordinazzjoni 
ta’ ċertu dispożizzjonijiet stabbiliti b’liġi, 
regolament jew azzjoni amministrattiva fl-
Istati Membri rigward is-segwitu ta’
attivitajiet ta’ xandir bit-televixin;

a) Id-Direttiva 2005/36/KE. a) Id-Direttiva 2005/36/KE.

2. Din id-Direttiva ma tikkonċernax regoli 
ta’ dritt privat internazzjonali, b’mod 
partikolari regoli li jiggvernaw il-liġi 
applikabbli għal obbligi kuntrattwali u non-
kuntrattwali, inklużi dawk li jiggarantixxu li 
konsumaturi jibbenefikaw mill-protezzjoni 
mogħtija lilhom mir-regoli tal-protezzjoni 
tal-konsumatur stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-
konsumatur fis-seħħ fl-Istat Membru tag
ħhom.

2. Din id-Direttiva ma tikkonċernax regoli 
ta’ dritt privat internazzjonali, b’mod 
partikolari regoli li jiggvernaw il-liġi 
applikabbli għal obbligi kuntrattwali u non-
kuntrattwali, inklużi dawk li jiggarantixxu li 
konsumaturi jibbenefikaw mill-protezzjoni 
mogħtija lilhom mir-regoli tal-protezzjoni 
tal-konsumatur stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
konsumatur fis-seħħ fl-Istat Membru tag
ħhom.

2a. Din id-Direttiva ma ċċaħħadx lill-
konsumatur mill-protezzjoni li tiżguralu l-
liġi dwar il-ħarsien tal-konsumatur fis-se
ħħ fl-Istat Membru tiegħu, bi qbil mal-li
ġi Komunitarja.

3. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skond 
ir-regoli tat-Trattat dwar id-dritt ta’
stabbiliment u l-moviment liberu tas-
servizzi.

3. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva skond 
ir-regoli tat-Trattat dwar id-dritt ta’
stabbiliment u l-moviment liberu tas-
servizzi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrispetta t-test il-ġdid tal-Kunsill dwar l-Artikolu 3. Barra minn hekk, 
b'konformità ma' l-Artikolu 153(5) tat-Trattat KE, din l-emenda tipprova żżomm il-bilanċ
delikat li sab il-Parlament waqt l-ewwel qari tiegħu.

Emenda 6
Artikolu 28

Assistenza reċiproka - obbligi ġenerali Assistenza reċiproka - obbligi ġenerali
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1. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil 
xulxin assistenza reċiproka, u għandhom 
jistabbilixxu l-miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva ma’ xulxin, biex b’hekk jiżguraw is-
superviżjoni tal-fornituri u s-servizzi li 
jfornu.

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu lil 
xulxin assistenza reċiproka, u għandhom 
jistabbilixxu l-miżuri għall-kooperazzjoni 
effettiva ma’ xulxin, biex b’hekk jiżguraw is-
superviżjoni tal-fornituri u s-servizzi li 
jfornu.

2. Għall-għanijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Istati 
Membri għandhom jinnominaw punt ta’
kuntatt wieħed jew aktar, li d-dettalji ta’
kuntatt tagħhom għandu jkun ikkomunikat 
lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika u taġġorna regolarment il-lista 
tal-punti ta’ kuntatt.

2. Għall-għanijiet ta’ dan il-Kapitolu, l-Istati 
Membri għandhom jinnominaw punt ta’
kuntatt wieħed jew aktar, li d-dettalji ta’
kuntatt tagħhom għandu jkun ikkomunikat 
lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika u taġġorna regolarment il-lista 
tal-punti ta’ kuntatt.

3. Talbiet għal informazzjoni u talbiet biex 
isiru verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet skond dan il-Kapitolu g
ħandhom ikunu motivati kif suppost, b’mod 
partikolari billi tiġi speċifikata r-raġuni għat-
talba. L-informazzjoni skambjata għandha 
tkun użata biss fir-rigward tal-kwistjoni li 
dwarha saret it-talba.

3. Talbiet għal informazzjoni u talbiet biex 
isiru verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet skond dan il-Kapitolu g
ħandhom ikunu motivati kif suppost, b’mod 
partikolari billi tiġi speċifikata r-raġuni għat-
talba. L-informazzjoni skambjata għandha 
tkun użata biss fir-rigward tal-kwistjoni li 
dwarha saret it-talba.

4. Fil-każ li tidħol xi talba għall-assistenza 
minn awtoritajiet kompetenti fi Stat 
Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom ji
żguraw li l-fornituri stabbiliti fit-territorju 
tagħhom ifornu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa g
ħas-superviżjoni ta’ l-attivitajiet tagħhom 
skond il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

4. Fil-każ li tidħol xi talba għall-assistenza 
minn awtoritajiet kompetenti fi Stat 
Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom ji
żguraw li l-fornituri stabbiliti fit-territorju 
tagħhom ifornu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa g
ħas-superviżjoni ta’ l-attivitajiet tagħhom.

5. Fil-każ li jkun hemm diffikultà biex tiġi 
sodisfatta xi talba għal informazzjoni jew 
biex isiru verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

5. Fil-każ li jkun hemm diffikultà biex tiġi 
sodisfatta xi talba għal informazzjoni jew 
biex isiru verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

6. L-Istati Membri għandhom ifornu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri o
ħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi u fl-iqsar perjodu taż-żmien 
possibli.

6. L-Istati Membri għandhom ifornu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri o
ħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi u fl-iqsar perjodu taż-żmien 
possibli.
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7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistri fejn iddaħħlu l-fornituri, u li jistgħu 
jiġu konsultati mill-awtoritajiet kompetenti 
fit-territorju tagħhom, jistgħu wkoll ikunu 
konsultati, skond l-istess kondizzjonijiet, 
mill-awtoritajiet kompetenti ekwivalenti ta’
l-Istati Membri l-oħrajn.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistri fejn iddaħħlu l-fornituri, u li jistgħu 
jiġu konsultati mill-awtoritajiet kompetenti 
fit-territorju tagħhom, jistgħu wkoll ikunu 
konsultati, skond l-istess kondizzjonijiet, 
mill-awtoritajiet kompetenti ekwivalenti ta’
l-Istati Membri l-oħrajn.

8. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-
informazzjoni dwar il-każijiet fejn Stati 
Membri oħrajn ma jwettqux l-obbligu tag
ħhom ta' assistenza reċiproka. Fejn ikun me
ħtieġ, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
xierqa, inklużi l-proċeduri previsti fl-
Artikolu 226 tat-Trattat, sabiex tiżgura li l-
Istati Membri konċernati jwettqu l-obbligu 
tagħhom ta’ assistenza reċiproka. Il-
Kummissjoni għandha tinforma 
perjodikament lill-Istati Membri dwar il-
funzjonament tad-dispożizzjonijiet ta’
assistenza reċiproka.

8. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-
informazzjoni dwar il-każijiet fejn Stati 
Membri oħrajn ma jwettqux l-obbligu tag
ħhom ta' assistenza reċiproka. Fejn ikun me
ħtieġ, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
xierqa, inklużi l-proċeduri previsti fl-
Artikolu 226 tat-Trattat, sabiex tiżgura li l-
Istati Membri konċernati jwettqu l-obbligu 
tagħhom ta’ assistenza reċiproka. Il-
Kummissjoni għandha tinforma 
perjodikament lill-Istati Membri dwar il-
funzjonament tad-dispożizzjonijiet ta’
assistenza reċiproka.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu iktar ċarezza u sigurtà legali, din l-emenda tħassar ir-referenza fil-
Paragrafu 4 għal-"liġijiet nazzjonali" applikabbli. L-ewwel nett, dan is-suġġett m'għandux ji
ġi trattat fl-Artikolu dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali, li jitratta prinċipalment l-obbligi 
ġenerali li jaqgħu f'idejn l-Istati Membri meta dawn jitolbu għajnuna reċiproka, u mhux il-li
ġijiet applikabbli. Barra minn hekk, il-Paragrafu 4 m'għandux kliem ċar biżżejjed li 
jippermetti li wieħed jiddetermina b'ċertezza liema liġijiet nazzjonali huma applikabbli. Fil-
fatt, "il-liġijiet nazzjonali tagħhom" tista' tirreferi biss għal-liġijiet nazzjonali ta' "l-Istati 
Membri ta' stabbiliment". Din l-emenda tiżgura li tiġi evitata kull ambigwità li tinħoloq mill-
kunsiderazzjoni li l-kontroll ta' l-attivitajiet tal-fornitur ikunu biss konformi mal-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment.

Emenda 7
Artikolu 29

Assistenza reċiproka - obbligi ġenerali għall-
Istati Membri ta’ stabbiliment

Assistenza reċiproka - obbligi ġenerali għall-
Istati Membri ta’ stabbiliment
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1. Fir-rigward tal-fornituri li jfornu servizzi 
fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru ta’
stabbiliment għandu jforni informazzjoni 
dwar il-fornituri stabbiliti fit-territorju tieg
ħu meta dan ikun mitlub jagħmel hekk minn 
Stat Membru ieħor u, b’mod partikolari, 
jikkonferma li fornitur huwa stabbilit fit-
territorju tiegħu u, sa fejn jaf hu, mhuwiex 
jeżerċita l-attivitajiet tiegħu b’mod illegali.

1. Fir-rigward tal-fornituri li jfornu servizzi 
fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru ta’
stabbiliment għandu jforni informazzjoni 
dwar il-fornituri stabbiliti fit-territorju tieg
ħu meta dan ikun mitlub jagħmel hekk minn 
Stat Membru ieħor u, b’mod partikolari, 
jikkonferma li fornitur huwa stabbilit fit-
territorju tiegħu u, sa fejn jaf hu, mhuwiex 
jeżerċita l-attivitajiet tiegħu b’mod illegali.

2. L-Istat Membru ta’ stabbiliment għandu 
jagħmel il-verifiki, l-ispezzjonijiet u l-
investigazzjonijiet rikjesti minn Stat 
Membru ieħor u għandu jinforma lil dan ta’
l-aħħar dwar ir-riżultati u, skond il-każ, tal-
miżuri meħuda. Meta jagħmlu dan, l-
awtoritajiet kompetenti jaġixxu sal-limitu 
permess mis-setgħat mogħtija lilhom fl-Istat 
Membru tagħhom. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu dwar il-mi
żuri l-aktar xierqa li għandhom jittieħdu 
f’kull każ individwali sabiex jissodisfaw it-
talba minn Stat Membru ieħor.

2. L-Istat Membru ta’ stabbiliment għandu 
jagħmel il-verifiki, l-ispezzjonijiet u l-
investigazzjonijiet rikjesti minn Stat 
Membru ieħor u għandu jinforma lil dan ta’
l-aħħar dwar ir-riżultati u, skond il-każ, tal-
miżuri meħuda. Meta jagħmlu dan, l-
awtoritajiet kompetenti jaġixxu sal-limitu 
permess mis-setgħat mogħtija lilhom fl-Istat 
Membru tagħhom. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu dwar il-mi
żuri l-aktar xierqa li għandhom jittieħdu 
f’kull każ individwali sabiex jissodisfaw it-
talba minn Stat Membru ieħor.

3. Malli jkollu f’idejh l-informazzjoni ta’
kwalunkwe kondotta jew atti speċifiċi minn 
fornitur stabbilit fit-territorju tiegħu li jforni 
servizzi fi Stati Membri oħrajn, li, sa fejn jaf 
hu, jista’ jikkawża dannu serju fis-saħħa jew 
fis-sigurtà ta’ persuni jew ta’ l-ambjent, l-
Istat Membru ta’ l-istabbiliment għandu 
jinforma l-Istati Membri l-oħrajn kollha u l-
Kummissjoni fl-iqsar perjodu ta’ żmien 
possibli.

3. Malli jkollu f’idejh l-informazzjoni ta’
kwalunkwe kondotta illegali marbuta ma' 
attività ta' servizzi jew ta' kwalunkwe att
speċifiku minn fornitur stabbilit fit-
territorju tiegħu li jforni servizzi fi Stati 
Membri oħrajn, li, sa fejn jaf hu, jista’
jikkawża dannu serju lis-saħħa jew lis-
sigurtà ta’ persuni jew ta’ l-ambjent, l-Istat 
Membru ta’ l-istabbiliment għandu jinforma 
l-Istati Membri l-oħrajn kollha u l-
Kummissjoni fl-iqsar perjodu ta’ żmien 
possibli.

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-Istat Membru ta' stabbiliment jinforma lill-Istati Membri l-oħra dwar 
kwalunkwe att speċifiku magħmul minn fornitur ta' servizzi stabbilit fit-territorju tiegħu li 
jikkawża danni lis-saħħa jew lis-sikurezza tal-persuni jew lill-ambjent. Barra minn hekk, din l-
emenda, li tirristawra parzjalment il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, tikkunsidra l-
attivitajiet illegali l-oħra possibbli tal-fornitur u, b'mod partikulari, il-problema tax-xogħol 
mhux dikjarat u tal-ħaddiema li b'mod qarrieqi jiddikjaraw li qed jaħdmu għal  rashom.
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Emenda 8
Artikolu 30

Superviżjoni mill-Istat Membru ta’
stabbiliment fil-każ ta’ ċaqlieq temporanju 

ta’ xi fornitur lejn Stat Membru ieħor

Superviżjoni mill-Istat Membru ta’
stabbiliment fil-każ ta’ ċaqliq temporanju 

ta’ xi fornitur lejn Stat Membru ieħor

1. Fir-rigward ta’ każijiet li mhumiex 
koperti mill-Artikolu 31(1), l-Istat
Membru ta’ stabbiliment għandu jiżgura li 
l-konformità mar-rekwiżiti tiegħu tkun 
sorveljata skond is-setgħat ta’ supervi
żjoni previsti fil-liġi nazzjonali tiegħu,
b’mod partikolari permezz ta’ miżuri ta’
superviżjoni fil-post ta’ stabbiliment tal-
fornitur.

1. L-Istat Membru ta’ stabbiliment hu 
responsabbli mill-kontroll tal-fornitur fit-
territorju tiegħu, b’mod partikolari 
permezz ta’ miżuri ta’ superviżjoni fil-post 
ta’ stabbiliment tal-fornitur.

2. L-Istat Membru ta’ stabbiliment ma jistax 
jonqos milli jieħu miżuri ta’ superviżjoni 
jew ta’ infurzar fit-territorju tiegħu fuq il-ba
żi li s-servizz ġie provdut jew ikkawża 
danni fi Stat Membru ieħor.

2. L-Istat Membru ta’ stabbiliment ma jistax 
jonqos milli jieħu miżuri ta’ superviżjoni 
jew ta’ infurzar fit-territorju tiegħu fuq il-ba
żi li s-servizz ġie provdut jew ikkawża 
danni fi Stat Membru ieħor.

3. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 m’g
ħandux jinkludi dmir fuq il-parti ta’ l-
Istat Membru ta’ stabbiliment biex 
iwettaq verifiki u kontrolli ta’ fatti fit-
territorju ta’ l-Istat Membru fejn qed jiġi 
provdut is-servizz. Tali verifiki u kontrolli 
għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet ta’ l-
Istat Membru fejn il-fornitur ikun qed 
jopera temporanjament, fuq talba ta’ l-
awtoritajiet ta’ l-Istat Membru ta’
stabbiliment, bi qbil ma’ l-Artikolu 31.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-emendi dwar il-kapitolu relevanti għall-koperazzjoni amministrattiva jirrispettaw l-
istruttura ġdida stabbilita mill-Kunsill li tippermetti dehra ċara tad-dmirijiet u l-obbligi ta' l-
Istati Membri ta' stabbiliment u l-Istati Membri fejn qed jiġi fornut is-servizz. Madankollu, 
din l-emenda terġa' tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari.
B'hekk, skond il-pożizzjoni tal-Parlament, l-Istat Membru ta' stabbiliment hu responsabbli 
mill-kontroll tal-fornitur fit-territorju tiegħu u ma jistax jirrifjuta li jieħu miżuri bl-iskuża li s-
servizz ingħata fi Stat Membru ieħor.

Emenda 9
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Artikolu 31

Superviżjoni minn Stat Membru fejn is-
servizz huwa provdut fil-każ ta’ ċaqlieq

temporanju tal-fornitur

Superviżjoni minn Stat Membru fejn is-
servizz huwa provdut fil-każ ta’ ċaqliq

temporanju tal-fornitur

1. Fir-rigward tar-rekwiżiti nazzjonali li 
jistgħu jiġu imposti skond l-Artikoli 16 
jew 17, l-Istat Membru fejn ikun provdut is-
servizz huwa responsabbli mis-superviżjoni 
ta’ l-attività tal-fornitur fit-territorju tiegħu. 
Bi qbil mal-liġi tal-Komunità, l-Istat 
Membru fejn qed jiġi provdut is-servizz:

1. L-Istat Membru fejn ikun provdut is-
servizz huwa responsabbli mis-superviżjoni 
ta’ l-attività tal-fornitur fit-territorju tiegħu. 
Bi qbil mal-liġi tal-Komunità, l-Istat 
Membru fejn qed jiġi provdut is-servizz:

a) għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jiżgura li l-fornitur jikkonforma ma’
dawk ir-rekwiżiti fir-rigward ta’ l-aċċess g
ħal u l-eżerċizżju ta’ l-attività;

a) għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jiżgura li l-fornitur jikkonforma mar-
rekwiżiti fir-rigward ta’ l-aċċess għal u l-e
żerċizżju ta’ l-attività;

b) għandu jwettaq il-verifiki, l-ispezzjonijiet 
u l-investigazzjonijiet meħtieġa biex 
jissorvelja s-servizz provdut.

b) għandu jwettaq il-verifiki, l-ispezzjonijiet 
u l-investigazzjonijiet meħtieġa biex 
jissorvelja s-servizz provdut, inklużi dawk 
mitluba mill-Istat Membru ta' 
stabbiliment.

2. Fir-rigward ta’ rekwiżiti minbarra 
dawk imsemmija fil-paragrafu 1, fejn 
fornitur jiċċaqlaq temporanjament lejn 
Stat Membru ieħor sabiex jipprovdi 
servizz bla ma jkun stabbilit hemmhekk, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru għandhom jipparteċipaw fis- 
superviżjoni tal-fornitur skond il-
paragrafi 3 u 4.

imħassar

3. Fuq talba ta’ l-Istat Membru ta’
stabbiliment, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-
Istat Membru fejn qed jiġi provdut is-
servizz għandhom iwettqu kwalunkwe 
verifika, spezzjoni u investigazzjoni meħtie
ġa biex tiġi żgurata s-superviżjoni effettiva 
mill-Istat Membru ta’ stabbiliment. B’hekk, 
l-awtoritajiet kompetenti jaġixxu sal-limitu 
permess mis-setgħat mogħtija lilhom fl-
Istat Membru tagħhom. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu fuq l-aktar mi
żuri xierqa li jistgħu jittieħdu f’kull każ
individwali sabiex jissodisfaw it-talba mill-
Istat Membru ta’ stabbiliment.

3. Meta l-Istat Membru ta’ stabbiliment
jitlob dan, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-
Istat Membru fejn qed jiġi provdut is-
servizz għandhom iwettqu kwalunkwe 
verifika, spezzjoni u investigazzjoni meħtie
ġa biex tiġi żgurata s-superviżjoni effettiva 
mill-Istat Membru ta’ stabbiliment. B’hekk, 
l-awtoritajiet kompetenti jaġixxu sal-limiti 
ta' kompetenza permessi lilhom mill-Istat 
Membru tagħhom. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jiddeċiedu fuq l-aktar mi
żuri xierqa li jistgħu jittieħdu f’kull każ
individwali sabiex jissodisfaw it-talba mill-
Istat Membru ta’ stabbiliment.
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4. Fuq l-inizjattiva tagħhom stess, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru 
fejn qed jiġi provdut is-servizz jistgħu 
jwettqu verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet fuq il-post, sakemm 
dawk il-verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet ma jkunux 
diskriminatorji, u mhumiex motivati mill-
fatt li l-fornitur huwa stabbilit fi Stat 
Membru ieħor u huma proporzjonati.

4. Fuq l-inizjattiva tagħhom stess, l-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru 
fejn qed jiġi provdut is-servizz jistgħu 
jwettqu verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet fuq il-post, sakemm 
dawk il-verifiki, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet ma jkunux 
diskriminatorji, u mhumiex motivati mill-
fatt li l-fornitur huwa stabbilit fi Stat 
Membru ieħor u huma proporzjonati.

Ġustifikazzjoni

L-emendi dwar il-kapitolu relatat mal-koperazzjoni amministrattiva jirrispettaw l-istruttura 
ġdida stabbilita mill-Kunsill li tippermetti dehra ċara tad-dmirijiet u l-obbligi ta' l-Istati 
Membri ta' stabbiliment u l-Istati Membri fejn qed jiġi fornut is-servizz. Madankollu, din l-
emenda terġa' tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari. Barra 
minn hekk, skond il-pożizzjoni tal-Parlament, l-Istat Membru ta' stabbiliment huwa 
responsabbli għall-kontroll tal-fornitur fit-territorju tiegħu, waqt li l-Istat Membru fejn qed ji
ġi fornit is-servizz jikkontrollah meta dan iforni servizzi fit-territorju tiegħu.

Emenda 10
Artikolu 39

Evalwazzjoni reċiproka Evalwazzjoni reċiproka

1. Sa …* , l-Istati Membri għandhom jippre
żentaw rapport lill-Kummissjoni, li jkun fih 
l-informazzjoni speċifikatq fid-dispo
żizzjonijiet li ġejjin:

1. Sa mhux aktar tard minn…* , l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-
Kummissjoni, li jkun fih l-informazzjoni spe
ċifikata fid-dispożizzjonijiet li ġejjin:

a) Artikolu 9(2), dwar l-iskemi ta’
awtorizzazzjoni; 

a) l-Artikolu 9(2), dwar l-iskemi ta’
awtorizzazzjoni;  

b) Artikolu 15(5), dwar ir-rekwiżiti li g
ħandhom jiġu evalwati;

b) l-Artikolu 15(5), dwar ir-rekwiżiti li g
ħandhom jiġu evalwati;

c) Artikolu 25 (3), dwar l-attivitajiet 
multidixxiplinari.

c) l-Artikolu 25 (3), dwar l-attivitajiet 
multidixxiplinari.

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti previsti fil-paragrafu 1 lill-Istat 
Membri, li għandhom jissottomettu l-
osservazzjonijiet tagħhom fuq kull wieħed 
mir-rapporti fi żmien sitt xhur. Fl-istess 
perjodu, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-partijiet interessati dwar dawn 
ir-rapporti. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-
rapporti previsti fil-paragrafu 1 lill-Istat 
Membri, li għandhom jissottomettu l-
osservazzjonijiet tagħhom fuq kull wieħed 
mir-rapporti fi żmien sitt xhur. Fl-istess 
perjodu, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-partijiet interessati dwar dawn 
ir-rapporti. 
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3. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapporti u l-osservazzjonijiet ta’ l-Istati 
Membri lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 
40(1), li jista’ jagħmel osservazzjonijiet. 

3. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapporti u l-osservazzjonijiet ta’ l-Istati 
Membri lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 
40(1), li jista’ jagħmel osservazzjonijiet. 

4. Fid-dawl ta’ l-osservazzjonijiet previsti fil-
paragrafi 2 u 3, il-Kummissjoni għandha, 
mhux aktar tard minn ...**, tippreżenta 
rapport sommarju lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, akkumpanjat fejn xieraq bi 
proposti għal inizjattivi addizzjonali.

4. Fid-dawl ta’ l-osservazzjonijiet previsti fil-
paragrafi 2 u 3, il-Kummissjoni għandha, sa 
m/hux aktar tard minn ...**, tippreżenta 
rapport sommarju lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, akkumpanjat fejn xieraq bi 
proposti għal inizjattivi addizzjonali.

5. Sa ...***, l-aktar tard l-Istati Membri g
ħandhom jippreżentaw rapport lill-
Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti nazzjonali li 
l-applikazzjoni tagħhom taqa’ taħt it-tielet 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(1) u l-ewwel 
sentenza ta’ l-Artikolu 16(3), waqt li 
jipprovdu raġunijiet għaliex jikkunsidraw li l-
applikazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti 
tirrispetta l-kriterji msemmija fit-tielet 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(1) u l-ewwel 
sentenza ta’ l-Artikolu 16(3). 

5. Sa mhux aktar tard minn...***, l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-
Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti nazzjonali li 
l-applikazzjoni tagħhom taqa’ taħt it-tielet 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(1) u l-ewwel 
sentenza ta’ l-Artikolu 16(3), waqt li 
jipprovdu raġunijiet għaliex jikkunsidraw li l-
applikazzjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti 
tirrispetta l-kriterji msemmija fit-tielet 
subparagrafu ta’ l-Artikolu 16(1) u l-ewwel 
sentenza ta’ l-Artikolu 16(3). 

Wara dan, l-Istati Membri għandhom 
jittrasmettu lill-Kummissjoni kwalunkwe 
bidliet fir-rekwiżiti tagħhom, inklużi rekwi
żiti ġodda, kif imsemmija hawn fuq, 
flimkien mar-raġunijiet għalihom. 

Wara dan, l-Istati Membri għandhom 
jittrasmettu lill-Kummissjoni kwalunkwe 
bidliet fir-rekwiżiti tagħhom, inklużi rekwi
żiti ġodda, kif imsemmija hawn fuq, 
flimkien mar-raġunijiet għalihom. 

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-
rekwiżiti trasmessi lill-Istati Membri l-o
ħrajn. Tali trasmissjoni m’għandhiex 
tipprevjeni l-adozzjoni mill-Istati Membri 
tad-dispożizzjonijiet in kwistjoni. Il-
Kummissjoni għandha fuq bażi annwali 
wara dan tipprovdi analiżi u 
orjentazzjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’
dawn id-dispożizzjonijiet fil-kuntest ta’
din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-
rekwiżiti trasmessi lill-Istati Membri l-o
ħrajn. Tali trasmissjoni m’għandhiex 
tipprevjeni l-adozzjoni mill-Istati Membri 
tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati. 

* Tlitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva.

* Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva.

** Erbgħa snin wara d-data tad-dħul fis-seħ
ħ ta' din id-Direttiva.

** Erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ
ta' din id-Direttiva.

*** Tlitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ
ta' din id-Direttiva.

*** Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ
ta' din id-Direttiva.
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Ġustifikazzjoni

Dawn l-"analiżi u linji gwida" ma jippermettux evalwazzjoni jew konsultazzjoni preliminari, u 
jistgħu jpoġġu fid-dubju s-setgħa koleġiżlattiva tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew. Barra 
minn hekk, l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja tibqa' fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej. Ir-Rapporteur tqis li l-Kummissjoni Ewropea dejjem 
tista' tipprovdi għajnuna lill-Istati Membri biex jitħejja metodu komuni ta' evalwazzjoni, bil-g
ħan li jiġu rispettati l-obbligi tagħhom li jiġi ppreżentat rapport bi qbil ma' dan l-artikolu. 

Emenda 11
Artikolu 41

Il-Kummissjoni għandha sa ...* u, kull tliet 
snin wara dan, tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport komprensiv 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport għandu, skond l-Artikolu 16(4), 
jindirizza b’mod partikolari l-applikazzjoni 
ta’ l-Artikolu 16. Għandu wkoll 
jikkunsidra l-ħtieġa għal miżuri addizzjonali 
għal kwistjonijiet esklużi mill-kamp ta’
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.  Huwa g
ħandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
proposti għal emenda ta’ din id-Direttiva bil-
ħsieb tat-tkomplija tas-Suq Intern għas-
servizzi.

Il-Kummissjoni għandha sa ...* u, kull tliet 
snin wara dan, tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport komprensiv 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport għandu, skond l-Artikolu 16(4), 
jindirizza b’mod partikolari l-applikazzjoni 
ta’ l-Artikolu 16. Apparti s-suġġetti 
msemmija fl-Artikolu 38, dan ir-rapport g
ħandu wkoll jikkunsidra l-ħtieġa għal mi
żuri addizzjonali għal kwistjonijiet esklużi 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva.  Bi qbil ma' l-Artikolu 16(4), g
ħandu jeżamina wkoll l-opportunità għal 
miżuri ta' armonizzazzjoni dwar l-
attivitajiet ta' servizz diġà koperti minn 
din id-direttiva. Huwa għandu jkun 
akkumpanjat, fejn xieraq, minn proposti g
ħal emenda ta’ din id-Direttiva bil-ħsieb tat-
tkomplija tas-Suq Intern għas-servizzi.

* Ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

* Ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Anke jekk jiġi aċċettat it-test il-ġdid preżentat mill-Kunsill, din l-emenda għandha l-intenzjoni 
li tiġi żgurata l-koerenza tal-klawsola ta' l-eżami mill-ġdid flimkien mad-dispożizzjonijiet l-o
ħra tad-direttiva, fejn diġà huma previsti miżuri ta' armonizzazzjoni, speċifikament l-Artikolu 
16(4)u l-Artikolu 38. Barra minn hekk, din l-emenda tqis l-Artikoli 47 u 95 tat-Trattat KE, 
peress li tistipula li l-koleġiżlaturi jadottaw il-miżuri relatati mat-tqarrib tad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw l-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla1.

Wara sentejn ta' dibattiti mtawla u ta' xogħol akkanit konkluż mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, il-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari nhar is-16 ta' 
Frar 2006. 

Il-kompromess li kiseb il-Parlament irnexxielu jtaffi l-biżgħat u l-polemiki li nħolqu mill-
proposta oriġinali tal-Kummissjoni, u kif ukoll jiċċara n-nuqqas ta' ftehim li qam madwar l-
hekk imsejħa Direttiva "Bolkenstein", isem li mhux daqshekk adatt. 

Għalhekk, il-25,000 manifestant li invadew it-toroq ta' Strasburgu waqt id-dibattitu fil-plenarja 
laqgħu favorevolment il-modifiki sustanzjali radikali li għamel il-Parlament, biex b'hekk it-test 
ġie aċċettabbli għall-maġġoranza. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għarfu li l-kompromess tal-
Parlament huwa pass formidabbli 'l quddiem, imsejjaħ bħala "deċisiv fl-istorja tad-demokrazija 
Ewropea" mill-Presidenza Awstrijaka, u li jpoġġi l-pedamenti għal qbil politiku dwar id-
Direttiva "Servizzi". B'din il-proċess leġiżlattiv, l-Istituzzjonijiet Ewropej qiesu l-bżonn li jkun 
hemm Ewropa soċjali. 

Il-Kunsill ukoll wettaq kwantità kbira ta' ħidmiet tekniċi wara li ġiet adottata l-proposta tal-
Kummissjoni, taħt il-Presidenzi Irlandiża, Olandiża, Lussemburgiża u Brittanika. Il-qbil politiku 
adottat waqt il-Kunsill "Kompetittività" tad-29 ta' Mejju li għadda, peress li l-ebda Stat 
Membru ma opponieh, kien suċċess notevoli tal-Presidenza Awstrijaka, peress li wasal sena 
wara r-referendum Franċiż dwar l-abbozz ta' Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Il-Kummissjoni u l-Kunsill ammettew li l-kompromess li ntlaħaq fi ħdan il-Parlament dwar 
punti sensittivi bħal mhuma l-kamp ta' applikazzjoni, it-tħassir tal-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini, 
l-esklużjoni totali tad-dritt għax-xogħol u tal-liġi privata internazzjonali, jew il-kapitolu dwar il-
koperazzjoni amministrattiva, huwa fraġili ħafna u m'għandhiex terġa' tinfetaħ id-diskussjoni 
dwaru. 

Ir-Rapporteur tifhem sew li anke l-qbil politiku tal-Kunsill huwa kompromess ibbilanċjat u fra
ġili, li fis-sustanza tiegħu huwa qrib ħafna tal-pożizzjoni tal-Parlament waqt l-ewwel qari. 
Madankollu, ir-Rapportuer tbassar ukoll il-bżonn ta' tieni qari mill-Parlament bil-għan li t-test 
jingħata sigurtà legali akbar u anke aktar ċarezza, biex jiġi żgurat appoġġ totali għaċ-ċittadini 
ta' l-Unjoni Ewropea.

F'din il-perspettiva, ir-Rapporteur tipproponi numru limitat ta' emendi fis-setturi ewlenin li 
ġejjin: id-dritt għax-xogħol, l-esklużjoni tas-servizzi soċjali, il-ħarsien tal-konsumatur, il-
koperazzjoni amministrattiva, l-evalwazzjoni reċiproka u l-klawsola ta' l-eżami mill-ġdid. L-
emendi proposti huma ffukati fuq l-artikoli u jeħtieġu, bi ħsieb għall-koerenza, xi emendi oħra g
ħall-premessi rispettivi. 

Biex tispiċċa, ir-Rapporteur trid ukoll tiġbed l-attenzjoni għal diversi spejjeż amministrattivi u 
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rekwiżiti burokratiċi li ddaħħlu fit-test tal-Kunsill, peress li f'dan ir-rigward ma ġiet proposta l-
ebda emenda. 

Ir-Rapporteur qed tħabbrek biex jintlaħaq qbil mal-Kunsill, bil-għan li, kemm jista' jkun malajr, 
tiġi adottata d-Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern, li se ġġib magħha vantaġġi ekonomiċi 
reali u opportunitajiet ġodda għall-intrapriżi, kollox waqt li jkun żgurat livell għoli ta' ħarsien g
ħall-konsumatur. 

Emendi proposti mir-Rapporteur2.

Dritt għax-xogħol, Artikolu 1a)

Hemm bżonn li jiġi enfasizzat il-kunsens preżenti fi ħdan it-tliet Istituzzjonijiet għal dak li g
ħandu x'jaqsam ma' l-esklużjoni totali tad-dritt għax-xogħol mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva, inkluż f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-issekondar tal-ħaddiema. Madankollu, biex jiġi 
żgurat l-iktar appoġġ wiesa' possibbli għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea, ir-Rapporteur tqis li 
huwa fundamentali li jsiru xi aġġustamenti żgħar għat-test propost mill-Kunsill. Għalhekk, anke 
jekk wieħed jaċċetta li r-referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tinżamm biss fil-
premessa korrispondenti, l-Artikolu 1 għandu jirrifletti l-formulazzjoni eżatta ta' l-Artikolu 28 
ta' din il-Karta. Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni partikulari għal-liġijiet u l-prassi 
nazzjonali, b'mod partikulari dawk marbuta mar-relazzjonijiet bejn l-imsieħba soċjali fl-Istati 
Membri.

B'konsegwenza ta' dan, l-emenda tipproponi li t-test tal-Kunsill jiġi sostitwit bl-espressjoni 
"skond il-liġi Komunitarja u l-liġijiet u l-prassi nazzjonali", formulazzjoni li tikkonforma mat-
Trattat u li tintuża fil-Karta u kif ukoll f'diversi strumenti li jikkonċernaw id-dritt Komunitarju 
għax-xogħol. 

b) Servizzi soċjali, Artikolu 2

Id-definizzjoni legali stabbilita mill-Kunsill tassigura sigurtà legali akbar u tidher aċċettabbli. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni dwar is-Servizzi Soċjali ta' 
interess ġenerali nhar is-26 ta' April 2006, li għandha titqies b'mod xieraq. Ir-Rapporteur hi ta' l-
opinjoni li d-Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern m'għandha la tantiċipa u lanqas tippre
ġudika r-riżultat tal-konsultazzjoni li għaddejja bħalissa u li tniedet mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni. 

c) Ħarsien tal-Konsumatur, Artikolu 3

Hemm ukoll kunsens dwar il-bżonn li, permezz ta' din id-direttiva, jinħolqu vantaġġi ekonomiċi 
reali għall-intrapriżi waqt li jiżdied il-grad ta' protezzjoni għall-konsumaturi, li jkunu jistgħu 
jgawdu minn kwalità għolja u minn aċċessibilità usa' tas-servizzi offruti. B'konsegwenza ta' 
dan, ir-Rapporteur tilqa' t-test il-ġdid propost mill-Kunsill għall-Artikolu 3 dwar il-ħarsien tal-
konsumatur. Barra minn hekk, l-emenda proposta tilħaq bilanċ ġust billi tassigura li, bi qbil ma' 
l-Artikolu 153 tat-Trattat KE, din id-direttiva ma twaqqaf lill-ebda Stat Membru milli jżomm 
jew jistabbilixxi miżuri aktar stretti għall-ħarsien tal-konsumatur bi qbil mal-liġi Komunitarja. 
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d) Koperazzjoni amministrattiva 

L-emendi dwar il-kapitolu relatat mal-koperazzjoni amministrattiva jirrispettaw l-istruttura 
ġdida stabbilita mill-Kunsill li tippermetti dehra ċara tad-dmirijiet u l-obbligi ta' l-Istati Membri 
ta' stabbiliment u l-Istati Membri fejn qed jiġi fornut is-servizz. 

Madankollu, hemm bżonn ta' numru ta' emendi biex jiġi rifless il-kompromess globali li ntlaħaq 
fi ħdan il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fejn issaħħu l-possibilitajiet ta' 
kontroll ta' l-attività tal-fornitur mill-Istat Membru fejn qed jiġi pprovdut is-servizz. Barra minn 
hekk, skond il-pożizzjoni tal-Parlament, l-Istat Membru ta' stabbiliment huwa responsabbli g
ħall-kontroll tal-fornitur fit-territorju tiegħu, waqt li l-Istat Membru fejn qed jiġi fornit is-
servizz jikkontrollah meta dan iforni servizzi fit-territorju tiegħu. Apparti dan, ir-Rapporteur hi 
ta' l-opinjoni li l-kapitolu dwar il-koperazzjoni amministrattiva m'għandux jirreferi għal-liġi 
applikabbli għall-fornitur, ladarba din il-kwistjoni ssolviet fl-Artikolu 16 grazzi għat-tħassir tal-
prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini u għad-dispożizzjonijiet ġodda dwar il-forniment ħieles tas-
servizzi. 

e) L-Artikolu 39(5), analiżi u linji gwida dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 16 

Il-Kunsill introduċa proċess li permezz tiegħu l-Istati Membri jippreżentaw rapport lill-
Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti nazzjonali li l-applikazzjoni tagħhom tista' taqa' minħabba t-
tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 16(1) u l-Artikolu 16(3). Il-Kummissjoni tikkomunika dawn ir-
rekwiżiti lill-Istati Membri l-oħra u tipprovdi analiżi u linji gwida dwar l-applikazzjoni tagħhom 
fil-kuntest tad-direttiva. 

Ir-Rapporteur tqis li l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja tibqa' fil-ġurisdizzjoni tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u tixtieq tippreserva d-drittijiet istituzzjonali tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mas-segwitu li għandu jingħata lill-
proċess ta' evalwazzjoni. 

f) Klawsola ta' eżami mill-ġdid u miżuri ta' armonizzazzjoni, Artikolu 41

Ir-Rapporteur taċċetta t-test il-ġdid propost mill-Kunsill. L-emenda proposta hija intenzjonata 
biex tiżgura l-koerenza tal-"klawsola ta' eżami mill-ġdid" mad-dispożizzjonijiet l-oħra tad-
direttiva fejn huma diġà previsti miżuri ta' armonizzazzjoni, speċifikament l-Artikolu 16(4) u l-
Artikolu 38. Ir-Rapporteur tqis li, apparti din id-direttiva, il-koleġiżlaturi għandhom jadottaw il-
miżuri relevanti għat-tqarrib tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi ta' l-Istati Membri li jittrattaw l-
istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern, bi qbil mat-Trattat.

Il-proċeduri ta' evalwazzjoni reċiproka3.

Ir-Rapporteur tixtieq tesprimi t-tħassib tagħha dwar l-ispejjeż burokratiċi li jtaqqlu l-
amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali, spejjeż li se jin
ħolqu mill-proċeduri ta' evalwazzjoni reċiproka li ddaħħlu mit-test tal-Kunsill.

Għalhekk, apparti n-numru kbir ta' liġijiet nazzjonali li se jkollhom jiġu adattati biex 



PR\629484MT.doc 21/21 PE 376.648v02-00

MT

jikkonformaw ma' din id-direttiva, l-Istati Membri se jkollhom jirrapurtaw lill-Kummissjoni 
dwar ir-reġimi ta' awtorizzazzjoni tagħhom (Artikolu 9(2)), dwar ir-rekwiżiti tagħhom fir-
rigward tal-libertà ta' stabbiliment (Artikolu 15) u kif ukoll dwar ir-rekwiżiti tagħhom dwar l-
attivitajiet multidixxiplinari (Artikolu 25(3)).

Madankollu, biex jintlaħaq kompromess rapidu mal-Kunsill, ir-Rapporteur iddeċidiet li 
tirrispetta d-deċiżjoni ta' l-Istati Membri u ma tipproponix emendi intenzjonati li jerġgħu 
jistabbilixxu l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, li kien ħassar dan il-piż burokratiku. Ir-
Rapporteur tispera li dawn ir-rekwiżiti onerużi li jtaqqlu l-amministrazzjonijiet nazzjonali 
jkunu, għalmenu, jistgħu jnaqqsu għall-minimu l-piż burokratiku u kif ukoll l-ispejjeż
amministrattivi għall-fornituri.

Apparti dawn il-proċeduri reċiproċi ta' evalwazzjoni previsti fil-proposta oriġinali tal-
Kummissjoni, il-Kunsill daħħal proċedura ta' evalwazzjoni ġdida relatata mar-rekwiżiti 
nazzjonali li l-Istati Membri jistgħu jimponu skond l-Artikolu 16.

Ir-Rapporteur tirrikonoxxi li dan l-obbligu ġdid għall-informazzjoni huwa element kruċjali tat-
test tal-Kunsill, peress li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw dawn ir-rekwiżiti nazzjonali bil-g
ħan li jiġi blokkat il-forniment transkonfinali. B'konsegwenza ta' dan, ir-Rapporteur taċċetta din 
il-kundizzjoni ta' trasparenza allavolja din iżżid aktar burokrazija. 
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