
PR\696380MT.doc PE 398.385v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

2007/0185(COD)

27.11.2007

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li 
jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija, mir-Repubblika 
Ċeka, minn Ċipru, mill-Ungerija, mil-Latvja, minn Malta, mill-Polonja, mir-
Rumanija, mis-Slovenja u mis-Slovakkja ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti 
għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-finijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Michael Cashman



PE 398.385v01-00 2/16 PR\696380MT.doc

MT

PR_COD_1am

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 miċħuda 
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 miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

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

(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 tekniċi 
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-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi reġim 
semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-
rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija, mir-Repubblika Ċeka, minn Ċipru, mill-
Ungerija, mil-Latvja, minn Malta, mill-Polonja, mir-Rumanija, mis-Slovenja u mis-
Slovakkja ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-
finijiet ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0508),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 62(2) tat-Trattat KE, skond liema artikoli 
l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0279/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Titolu

Proposta għal
DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

Proposta għal
DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li tintroduċi reġim semplifikat għall-
kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li 
jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent 

li tintroduċi reġim semplifikat għall-
kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li 
jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent 



PE 398.385v01-00 6/16 PR\696380MT.doc

MT

unilaterali mill-Bulgarija, mir-Repubblika 
Ċeka, minn Ċipru, mill-Ungerija, mil-
Latvja, minn Malta, mill-Polonja, mir-
Rumanija, mis-Slovenja u mis-Slovakkja
ta’ ċerti dokumenti bħala ekwivalenti 
għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-finijiet 
ta’ tranżitu mit-territorji tagħhom 

unilaterali mill-Bulgarija, minn Ċipru u
mir-Rumanija, ta’ ċerti dokumenti bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-finijiet ta’ tranżitu mit-territorji 
tagħhom 

Ġustifikazzjoni

Din id-Deċiżjoni se tiġi adottata wara li r-Repubblika Ċeka, il-Latvja, l-Ungerija, Malta, il-
Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja jkunu daħlu fiż-żona ta’ Schengen. Għalhekk, is-sistema 
ġenerali ta' Schengen se tkun applikabbli għalihom.

Emenda 2
Premessa 3

(3) Għalhekk, il-Bulgarija u r-Rumanija 
huma meħtieġa li joħroġu viżi nazzjonali 
għad-dħul jew għat-tranżitu mit-territorju 
tagħhom liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li
għandhom viża uniformi jew viża għal 
soġġorn twil jew permess ta’ residenza 
maħruġ minn Stat Membru li qed 
jimplimenta b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen jew dokument simili maħruġ 
mill-Istati Membri li għadhom mhumiex 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen.

(3) Għalhekk, il-Bulgarija u r-Rumanija 
huma meħtieġa li joħroġu viżi nazzjonali 
għad-dħul jew għat-tranżitu mit-territorju 
tagħhom liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom viża uniformi jew viża għal 
soġġorn twil jew permess ta’ residenza 
maħruġ mill-Istat Membru li qed 
jimplimenta b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen jew dokument simili maħruġ 
mill-Istati Membri li għadhom mhumiex 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen (Ċipru).

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura se tapplika biss għal Ċipru.

Emenda 3
Premessa 4

(4) Id-detenturi tad-dokumenti maħruġa 
mill-Istati Membri li qed jimplimentaw 
b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen u 
dokumenti simili maħruġa mill-Istati 
Membri li għadhom mhumiex 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 

(4) Id-detenturi tad-dokumenti maħruġa 
mill-Istati Membri li qed jimplimentaw 
b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen u 
dokumenti simili maħruġa minn Ċipru, ma 
jirrappreżentaw l-ebda riskju għall-
Bulgarija u għar-Rumanija peress li dawn 
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Schengen, ma jirrappreżentaw l-ebda 
riskju għall-Bulgarija u għar-Rumanija 
peress li dawn ġew suġġetti għall-kontrolli 
meħtieġa kollha mill-Istati Membri l-oħra. 
Sabiex ikun evitat li jiġu imposti piżijiet 
amministrattivi addizzjonali mhux 
ġustifikati fuq il-Bulgarija u fuq ir-
Rumanija, ir-regoli komuni introdotti 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru 895/2006/KE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 li tintroduċi reġim 
simplifikat għall-kontroll ta' persuni fuq il-
fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-
rikonoxximent unilaterali mir-Repubblika 
Ċeka, mill-Estonja, minn Ċipru, mil-
Latvja, mil-Litwanja, mill-Ungerija, minn 
Malta, mill-Polonja, mis-Slovakkja u mis-
Slovenja ta' ċerti dokumenti bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-finijiet ta' tranżitu mit-territorji 
tagħhom għandhom jiġu estiżi għal dawn 
il-pajjiżi.

ġew suġġetti għall-kontrolli meħtieġa 
kollha mill-Istati Membri l-oħra. Sabiex 
ikun evitat li jiġu imposti piżijiet 
amministrattivi addizzjonali mhux 
ġustifikati fuq il-Bulgarija u fuq ir-
Rumanija, għandhom jiġu introdotti regoli 
simili għar-regoli komuni introdotti 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Nru 895/2006/KE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 li tintroduċi reġim 
simplifikat għall-kontroll ta' persuni fuq il-
fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-
rikonoxximent unilaterali mir-Repubblika 
Ċeka, mill-Estonja, minn Ċipru, mil-
Latvja, mil-Litwanja, mill-Ungerija, minn 
Malta, mill-Polonja, mis-Slovakkja u mis-
Slovenja ta' ċerti dokumenti bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-finijiet ta' tranżitu mit-territorji 
tagħhom għal dawn il-pajjiżi.

Ġustifikazzjoni

Din id-Deċiżjoni m'hijiex estensjoni tad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE iżda hija Deċiżjoni 
ġdida.

Emenda 4
Premessa 5

(5) Ir-regoli komuni l-ġodda għandhom 
jawtorizzaw lill-Bulgarija u lir-Rumanija 
biex jirrikonoxxu b’mod unilaterali ċerti 
dokumenti maħruġa mill-Istati Membri li 
qed jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen, dokumenti simili maħruġa 
minnhom u dokumenti elenkati fl-Anness 
għad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE, 
maħruġa mill-Istati Membri li ssieħbu fl-
Unjoni Ewropea fl-2004, bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
u sabiex ikun stabbilit reġim semplifikat 
għall-kontrolli tal-persuni fuq il-fruntieri 
esterni bbażati fuq din l-ekwivalenza 
unilaterali.

(5) Ir-regoli komuni l-ġodda għandhom 
jawtorizzaw lill-Bulgarija u lir-Rumanija 
biex jirrikonoxxu b’mod unilaterali ċerti 
dokumenti maħruġa mill-Istati Membri li 
qed jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen, dokumenti simili maħruġa 
minnhom u dokumenti elenkati fl-Anness 
għad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE, 
maħruġa minn Ċipru, bħala ekwivalenti 
għall-viżi nazzjonali tagħhom u sabiex 
ikun stabbilit reġim semplifikat għall-
kontrolli tal-persuni fuq il-fruntieri esterni 
bbażati fuq din l-ekwivalenza unilaterali.
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Emenda 5
Premessa 6

(6) Meta jitqies li r-Repubblika Ċeka, 
Ċipru, l-Ungerija, il-Latvja, Malta, il-
Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja 
nnotifikaw lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni 
tagħhom li japplikaw ir-reġim semplifikat 
introdott permezz tad-Deċiżjoni Nru 
895/2006/KE, ir-regoli komuni l-ġodda 
għandhom ukoll jagħtu l-possibbiltà li l-
Istati Membri jirrikonoxxu l-viżi u l-
permessi ta’ residenza maħruġa mill-
Bulgarija u mir-Rumanija bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom
għall-fini ta’ tranżitu mit-territorju 
tagħhom.

(6) Ir-regoli komuni l-ġodda għandhom 
ukoll jagħtu l-possibbiltà li Ċipru 
jirrikonoxxi l-viżi u l-permessi ta’ 
residenza maħruġa mill-Bulgarija u mir-
Rumanija bħala ekwivalenti għall-viżi 
nazzjonali tiegħu għall-fini ta’ tranżitu mit-
territorju tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 6
Premessa 7

(7) Ir-reġim komuni l-ġdid għandu japplika 
għal perjodu tranżitorju, sa data li għandha 
tkun iddeterminata f’Deċiżjoni tal-Kunsill 
kif jissemma fl-ewwel sottoparagrafu ta’ l-
Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-
2003 u l-Artikolu 4(2) ta’ l-Att ta’ 
Adeżjoni ta’ l-2005.

(7) Ir-reġim komuni l-ġdid għandu japplika 
għal perjodu tranżitorju, sa data li għandha 
tkun iddeterminata f’Deċiżjoni tal-Kunsill 
kif jissemma fl-ewwel sottoparagrafu ta’ l-
Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-
2003 u l-Artikolu 4(2) ta’ l-Att ta’ 
Adeżjoni ta’ l-2005, suġġett għal 
dispożizzjonijiet tranżizzjonali possibbli 
fir-rigward ta' dokumenti maħruġa qabel 
dik id-data.

Emenda 7
Premessa 8

(8) Ir-rikonoxximent ta’ dokument għandu (8) Ir-rikonoxximent ta’ dokument għandu 
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jkun limitat għall-fini ta’ tranżitu mit-
territorju tal-Bulgarija, tar-Repubblika 
Ċeka, ta’ Ċipru, ta’ l-Ungerija, tal-Latvja, 
ta’ Malta, tal-Polonja, tar-Rumanija, tas-
Slovenja u tas-Slovakkja. Il-
parteċipazzjoni fis-sistema komuni 
għandha tkun fakultattiva, mingħajr ma 
jkunu imposti obbligi addizzjonali fuq l-
Istati Membri kif ġie definit mill-Att ta’ 
Adeżjoni ta’ l-2003 u mill-Att ta’ Adeżjoni 
ta’ l-2005.

jkun limitat għall-fini ta’ tranżitu mit-
territorju tal-Bulgarija, ta’ Ċipru u tar-
Rumanija. Il-parteċipazzjoni fis-sistema 
komuni għandha tkun fakultattiva, 
mingħajr ma jkunu imposti obbligi 
addizzjonali fuq l-Istati Membri kif ġie 
definit mill-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 u 
mill-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2005.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 8
Premessa 9

(9) Ir-regoli komuni għandhom japplikaw 
għal viżi uniformi għal terminu qasir, viżi 
għal soġġorn twil u permessi ta’ residenza 
maħruġa mill-Istati Membri li qed 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen, dokumenti simili maħruġa mill-
Istati Membri li għadhom mhumiex 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen kif ukoll viżi għal terminu qasir, 
viżi għal terminu twil u permessi ta’ 
residenza maħruġa mill-Bulgarija u mir-
Rumanija.

(9) Ir-regoli komuni għandhom japplikaw 
għal viżi uniformi għal terminu qasir, viżi 
għal soġġorn twil u permessi ta’ residenza 
maħruġa mill-Istati Membri li qed 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen (li jinkludu, mill-21 ta' 
Doċembru 2007, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, 
Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-
Slovakkja), dokumenti simili maħruġa 
minn Ċipru u kif ukoll viżi għal terminu 
qasir, viżi għal terminu twil u permessi ta’ 
residenza maħruġa mill-Bulgarija u mir-
Rumanija.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 9
Premessa 10

(10) Il-kundizzjonijiet tad-dħul stabbiliti fl-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 

(10) Il-kundizzjonijiet tad-dħul stabbiliti fl-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 
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562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li 
jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-
regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni 
minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi 
tal-Fruntieri ta' Schengen) iridu jiġu 
sodisfatti, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 5(1)(b) tiegħu, 
sakemm din id-Deċiżjoni testendi r-regoli 
komuni provduti fid-Deċiżjoni Nru 
895/2006/KE, tistabbilixxi reġim ta’ 
rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija u 
mir-Rumanija ta’ ċerti dokumenti maħruġa 
mill-Istati Membri li qed jimplimentaw 
b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen, ta’ 
dokumenti simili maħruġa mill-Istati 
Membri li għadhom mhumiex 
jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen kif ukoll ta’ viżi għal terminu 
qasir, viżi għal terminu twil u permessi ta’ 
residenza maħruġa mill-Bulgarija u mir-
Rumanija għall-fini ta’ tranżitu u, barra 
dan, tagħti l-possibbiltà li r-Repubblika 
Ċeka, Ċipru, l-Ungerija, il-Latvja, Malta, 
il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja 
japplikaw ir-reġim semplifikat introdott 
permezz tad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE, 
sabiex ikunu rikonoxxuti dokumenti 
simili maħruġa mill-Bulgarija u mir-
Rumanija.

562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li 
jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-
regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni 
minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi 
tal-Fruntieri ta' Schengen) iridu jiġu 
sodisfatti, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 5(1)(b) tiegħu, 
sakemm din id-Deċiżjoni testendi r-regoli 
komuni provduti fid-Deċiżjoni Nru 
895/2006/KE, tistabbilixxi reġim ta’ 
rikonoxximent unilaterali mill-Bulgarija u 
mir-Rumanija ta’ ċerti dokumenti maħruġa 
mill-Istati Membri li qed jimplimentaw 
b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen, ta’ 
dokumenti simili maħruġa minn Ċipru u
kif ukoll rikonoxximent unilaterali minn 
Ċipru ta’ viżi għal terminu qasir, viżi għal 
terminu twil u permessi ta’ residenza 
maħruġa mill-Bulgarija u mir-Rumanija 
għall-fini ta’ tranżitu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 10
Premessa 11

(11) Peress li l-għan ta’ din id-Deċiżjoni, 
prinċipalment l-introduzzjoni ta’ reġim ta’ 
rikonoxximent unilaterali li għandu jiġi 
applikat mill-Istati Membri li ssieħbu fl-
Unjoni fl-2004 u fl-2007 ma jistax 
jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u 
għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-
azzjoni, jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell 
Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta 

(11) Peress li l-għan ta’ din id-Deċiżjoni, 
prinċipalment l-introduzzjoni ta’ reġim ta’ 
rikonoxximent unilaterali li għandu jiġi 
applikat mill-Istati Membri li ssieħbu fl-
Unjoni u fl-2007 u minn Ċipru ma jistax 
jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u 
għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-
azzjoni, jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell 
Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta 
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miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 
kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. 
Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif 
inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-
Deċiżjoni ma tmurx lilhinn minn dak li 
huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 
kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. 
Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif 
inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-
Deċiżjoni ma tmurx lilhinn minn dak li 
huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 11
Artikolu 1, inċiż 1

 il-Bulgarija u r-Rumanija jistgħu 
jirrikonoxxu b’mod unilaterali bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-fini ta’ tranżitu, id-dokumenti 
msemmija fl-Artikoli 2 u 3, kif ukoll dawk 
imsemmija fl-Artikolu 4 maħruġa minn 
dawn iż-żewġ pajjiżi liċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi suġġetti għal obbligu ta’ viża skond 
ir-Regolament (KE) 539/2001

 il-Bulgarija u r-Rumanija jistgħu 
jirrikonoxxu b’mod unilaterali bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-fini ta’ tranżitu, id-dokumenti 
msemmija fl-Artikoli 2 u 3, kif ukoll dawk 
imsemmija fl-Artikolu 4 maħruġa minn 
dawn iż-żewġ pajjiżi u minn Ċipru liċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għal 
obbligu ta’ viża skond ir-Regolament (KE) 
539/2001

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 12
Artikolu 1, inċiż 2

 ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, l-Ungerija, 
il-Latvja, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u 
s-Slovakkja li notifikaw lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni tagħhom li japplikaw ir-
reġim semplifikat introdott permezz tad-
Deċiżjoni Nru 895/2006/KE, jistgħu 
jirrikonoxxu b’mod unilaterali bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom
għall-fini ta’ tranżitu d-dokumenti 
msemmija fl-Artikolu 4, maħruġa mill-
Bulgarija u mir-Rumanija liċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi suġġetti għal obbligu ta’ viża 

 Ċipru jista' jirrikonoxxi b’mod 
unilaterali bħala ekwivalenti għall-viżi 
nazzjonali tiegħu għall-fini ta’ tranżitu d-
dokumenti msemmija fl-Artikolu 4, 
maħruġa mill-Bulgarija u mir-Rumanija 
liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi suġġetti għal 
obbligu ta’ viża skond ir-Regolament (KE) 
Nru. 539/2001
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skond ir-Regolament (KE) Nru. 539/2001.

Ġustifikazzjoni
Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 13
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-implimentazzjonita' din id-Deċiżjoni 
m'għandiex taffetwa l-kontrolli fuq 
persuni fuq il-fruntieri esterni li 
għandhom jitwettqu skond l-Artikoli 5 sa 
13 u l-Artikoli 18 sa 19 tar-Regolament 
(KE) Nru 562/2006.

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni ta' l-2006 għamlet referenza għall-Kodiċi ta' Schengen dwar il-Fruntieri u huwa 
importanti li dan jinżamm f'din id-Deċiżjoni wkoll.

Emenda 14
Artikolu 3, paragrafu 1

Jekk il-Bulgarija u r-Rumanija jiddeċiedu li 
japplikaw l-Artikolu 2, minbarra dan, 
jistgħu jirrikonoxxu l-viżi nazzjonali għal 
terminu qasir, il-viżi nazzjonali għal 
terminu twil u l-permessi ta’ residenza 
maħruġa minn Stat Membru wieħed jew 
aktar li ssieħbu fl-Unjoni fl-2004 u li 
għadhom mhumiex jimplimentaw b’mod 
sħiħ l-acquis ta’ Schengen, bħala 
ekwivalenti għall-viża nazzjonali tagħhom 
għall-fini ta’ tranżitu. 

Jekk il-Bulgarija u r-Rumanija jiddeċiedu li 
japplikaw l-Artikolu 2, minbarra dan, 
jistgħu jirrikonoxxu l-viżi nazzjonali għal 
terminu qasir, il-viżi nazzjonali għal 
terminu twil u l-permessi ta’ residenza 
maħruġa minn Ċipru bħala ekwivalenti 
għall-viża nazzjonali tagħhom għall-fini ta’ 
tranżitu. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 15
Artikolu 3, paragrafu 2
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Id-dokumenti maħruġa mill-Istati Membri 
li għadhom mhumiex jimplimentaw 
b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen, li 
jistgħu jiġu rikonoxxuti ġew elenkati fl-
Anness għad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE. 

Id-dokumenti maħruġa minn Ċipru li 
jistgħu jiġu rikonoxxuti ġew elenkati fl-
Anness għad-Deċiżjoni Nru 895/2006/KE. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 16
Artikolu 4, paragrafu 1

Barra minn hekk, il-Bulgarija u r-
Rumanija, jistgħu anki jirrikonoxxu viżi 
nazzjonali għal terminu qasir, viżi 
nazzjonali għal terminu twil u permessi ta’ 
residenza maħruġa minnhom bħala 
ekwivalenti għall-viża nazzjonali tagħhom 
għall-fini ta’ tranżitu. 

Barra minn hekk, il-Bulgarija u r-
Rumanija, jistgħu anki jirrikonoxxu viżi 
nazzjonali għal terminu qasir, viżi 
nazzjonali għal terminu twil u permessi ta’ 
residenza maħruġa mill-pajjiż rispettiv l-
ieħor bħala ekwivalenti għall-viża 
nazzjonali tagħhom għall-fini ta’ tranżitu. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li dan il-paragrafu jiġi ċċarat.

Emenda 17
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

Ċipru jista' anki jirrikonoxxi viżi 
nazzjonali għal terminu qasir, viżi 
nazzjonali għal terminu twil u permessi 
ta’ residenza maħruġa mill-Bulgarija u 
mir-Rumanija bħala ekwivalenti għall-
viża nazzjonali tiegħu għall-fini ta’ 
tranżitu.

Emenda 18
Artikolu 5

Ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, l-Ungerija, il-
Latvja, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-
Slovakkja jistgħu jirrikonoxxu wkoll id-

imħassar
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dokumenti Bulgari u Rumeni elenkati fl-
Anness għal din id-Deċiżjoni għall-fini ta’ 
tranżitu.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 19
Artikolu 6, paragrafu 1

Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, l-
Ungerija, il-Latvja, Malta, il-Polonja, ir-
Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja
jistgħu jirrikonoxxu dokumenti bħala 
ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom 
għall-fini ta’ tranżitu biss jekk it-tranżitu 
min-naħa ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz mit-
territorju tagħhom ma jdumx għal aktar 
minn ħamest ijiem. 

Il-Bulgarija, Ċipru, u r-Rumanija jistgħu 
jirrikonoxxu dokumenti bħala ekwivalenti 
għall-viżi nazzjonali tagħhom għall-fini ta’ 
tranżitu biss jekk it-tranżitu min-naħa ta’ 
ċittadin ta’ pajjiż terz mit-territorju 
tagħhom ma jdumx għal aktar minn ħamest 
ijiem. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 20
Artikolu 7

Jekk jiddeċiedu li japplikaw din id-
Deċiżjoni, il-Bulgarija, ir-Repubblika 
Ċeka, Ċipru, l-Ungerija, il-Latvja, Malta, 
il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-
Slovakkja għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, fi żmien 10 ijiem ta’ ħidma 
mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-
informazzjoni komunikata minn dawn l-
Istati Membri fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-
Unjoni Ewropea. 

Jekk jiddeċiedu li japplikaw din id-
Deċiżjoni, il-Bulgarija, Ċipru, u r-
Rumanija għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, fi żmien 10 ijiem ta’ ħidma 
mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-
informazzjoni komunikata minn dawn l-
Istati Membri fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-
Unjoni Ewropea. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.
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Emenda 21
Artikolu 8, paragrafu 2

Għandha tapplika sa data li għandha tkun
iddeterminata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill li 
ġiet adottata skond l-Artikolu 4(2) ta’ l-Att 
ta’ Adeżjoni ta’ l-2005.

Għandha tapplika għall-Bulgarija, għal 
Ċipru u għar-Rumanija sa d-data
determinata mid-deċiżjonijiet rispettivi tal-
Kunsill, kif imsemmi fit-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 3(2) ta’ l-Att 
ta’ Adeżjoni ta' l-2003 u fl-Artikolu 4(2) 
ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta' l-2005.

Waqt il-perjodu ta' validità, il-viżi 
nazzjonali għal terminu qasir maħruġa 
qabel id-data fil-paragrafu 1 għandhom 
jibqgħu validi għall-fini ta’ tranżitu mit-
territorju ta' Stat Membru sa l-aħħar 
ġurnata tas-sitt xahar mid-data fil-
paragrafu 1 adottata fir-rigward ta' dak l-
Istat Membru, sakemm dak l-Istat 
Membru ikun innotifika lill-Kummissjoni 
b'konformità ma' l-Artikolu 7. Il-
kundizzjonjiet stipulati f'din id-Deċiżjoni 
għandhom japplikaw wara dik id-data 
għal viżi nazzjonali għal terminu qasir 
maħruġa qabel dik id-data.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1. 
Ġie introdott perjodu tranżizzjonali fid-Deċiżjoni tal-Kunsill fuq l-applikazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta’ Schengen u għandu jiġi introdott anki hawnhekk għal meta l-
Bulgarija, Ċipru u r-Rumanija jidħlu fiż-żona ta’ Schengen.

Emenda 22
Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-
Bulgarija, lir-Repubblika Ċeka, lil Ċipru, 
lill-Ungerija, lil-Latvja, lil Malta, lill-
Polonja, lir-Rumanija, lis-Slovenja u lis-
Slovakkja.

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-
Bulgarija u lir-Rumanija.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.
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