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MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI 

1) IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA 

110 • Ir-raġunijiet għall-proposta u l-għanijiet tagħha 

Din il-proposta tagħmel parti mill-isforzi ta' l-UE biex tiżviluppa politika komprensiva 
ta’ l-immigrazzjoni. Il-Kunsill Ewropew ta’ Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999 
iddikjara li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura trattament ġust għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jkunu qed jgħixu legalment fit-territorju ta' l-Istati Membri u li politika ta' l-
integrazzjoni aktar dinamika għandu jkollha l-għan li tagħtihom drittijiet u obbligi 
komparabbli ma' dawk taċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Programm ta’ l-Aja ta’ 
Novembru 2004 rrikonoxxa li “l-migrazzjoni legali ser ikollha rwol importanti fit-
tisħiħ ta’ l-ekonomija msejsa fuq l-għarfien fl-Ewropa, fit-tkattir ta’ l-iżvilupp 
ekonomiku, u għalhekk tikkontribwixxi biex tiġi implimentata l-istrateġija ta’ 
Liżbona”. Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2006 qablu fuq serje 
ta’ passi li għandhom jittieħdu għall-2007, fosthom biex "jiġu żviluppati, f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-migrazzjoni legali, politiki tal-migrazzjoni ġestiti sew, li 
jirrispettaw bis-sħiħ il-kompetenzi nazzjonali, sabiex jassistu lill-Istati Membri ħalli 
jissodisfaw il-ħtiġijiet eżistenti u futuri tax-xogħol filwaqt li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi kollha; partikolarment, il-proposti tal-Kummissjoni li 
ġejjin fi ħdan il-qafas tal-Pjan ta’ Politika dwar il-Migrazzjoni Legali ta’ Diċembru 
2005 għandhom jiġu eżaminati malajr”. 

Din il-proposta tipprova twieġeb għal dawn it-talbiet skond il-Pjan ta’ Politika dwar il-
Migrazzjoni Legali intiż biex minn naħa waħda jistabbilixxi kondizzjonijiet ta’ 
ammissjoni għal kategoriji speċifiċi ta’ migranti (ħaddiema bi kwalifiki għoljin, 
ħaddiema staġjonali, apprentisti mħallsa u trasferimenti intra-azjendali) f’erba’ proposti 
leġiżlattivi speċifiċi u min-naħa l-oħra biex jintroduċi qafas ġenerali għal approċċ ġust 
u msejjes fuq id-drittijiet għall-migrazzjoni tal-ħaddiema. Din il-proposta għandha 
tilħaq dan l-għan ta’ l-aħħar billi tassigura l-istatus legali tal-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi 
diġà ammessi, skond il-filosofija wiesgħa ta’ l-Aġenda ta’ Liżbona, u billi tintroduċi 
simplifikazzjonijiet proċedurali għall-applikanti. 

Biex jinkisbu dawn l-għanijiet il-Kummissjoni tipproponi li tiggarantixxi ġabra komuni 
ta’ drittijiet lill-ħadiema kollha ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat 
Membri u li għadhom mhumiex intitolati għal status ta’ residenza fit-tul, u li tintroduċi 
proċedura unika ta’ applikazzjoni, flimkien ma’ permess uniku ta’ residenza/tax-
xogħol. Dan il-permess magħqud għandu joħloq sinerġiji utli u jippermetti lill-Istati 
Membri jiġġestixxu u jikkontrollaw aħjar il-presenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-
territorju tagħhom għal skopijiet ta’ impjieg. 

120 • Kuntest ġenerali 

Il-Kummissjoni ilha tipprova tilħaq ftehim dwar regoli komuni għall-migrazzjoni 
ekonomika, li hija l-bażi ta’ kwalunkwe politika ta’ l-immigrazzjoni, mill-Kunsill 
Ewropew ta’ Tampere ta’ Ottubru 1999. Fl-2001 il-Kummissjoni pproponiet Direttiva 
dwar “il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi għal 
skopijiet ta’ xogħol bi ħlas u attivitajiet ekonomiċi ta’ persuni li jaħdmu għal rashom”. 
Filwaqt li l-istituzzjonijiet l-oħra ta’ l-UE taw opinjonijiet pożittivi, id-diskussjoni fil-
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Kunsill kienet limitata għall-ewwel qari tat-test u ġiet irtirata uffiċjalment fl-2006. 

Din il-proposta attwali ma tmissx il-kondizzjonijiet ta' ammissjoni, iżda minflok 
tikkonċentra fuq ġabra komuni ta’ drittijiet li għandhom jingħataw lill-ħaddiema kollha 
ta’ pajjiżi terzi li diġà għandhom residenza legali fi Stat Membru u fuq aspett wieħed 
tal-proċedura: permess uniku maħruġ fi proċedura unika ta’ applikazzjoni. 

Bħalissa hemm “lakuna fid-drittijiet” rigward il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi meta 
mqabblin maċ-ċittadini. L-għoti ta’ drittijiet relatati ma’ l-impjieg liċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi (eż. kondizzjonijiet tax-xogħol inkluż il-ħlas, aċċess għat-taħriġ 
vokazzjonali u l-benefiċċji bażiċi tas-sigurtà soċjali) kumparabbli ma’ dawk taċ-
ċittadini jirrikonoxxi li l-ħaddiema ta' pajjiżi terzi jikkontribwixxu għall-ekonomija 
Ewropea permezz tax-xogħol tagħhom u l-ħlasijiet tat-taxxa. Dan jista’ jgħin ukoll biex 
tonqos il-kompetizzjoni inġusta li tiġi mil-lakuna tad-drittijiet, u b’hekk isservi bħala 
salvagwardja għaċ-ċittadini ta’ l-UE billi tipproteġihom minn xogħol irħis u għall-
migranti billi tipproteġihom mill-isfruttar. Barra minn hekk, l-għoti ta’ ġabra komuni 
ta’ drittijiet fil-liġi tal-Komunità joħloq kondizzjonijiet ugwali fl-UE għaċ-ċittadini 
kollha ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu legalment, irrispettivament mill-Istat Membru li jgħixu 
fih. 

Is-simplifikazzjoni proċedurali proposta ta’ permess uniku maħruġ fi proċedura unika 
ta’ applikazzjoni għandha tissimplifika b’mod sinifikanti r-rekwiżiti amministrattivi 
għall-ħaddiema u l-impjegati ta’ pajjiżi terzi fl-UE. Barra dan, minħabba l-funzjoni ta’ 
kontroll imsaħħa tagħha, din tikkomplementa l-proposta reċenti tal-Kummissjoni dwar 
sanzjonijiet kontra s-sidien ta' ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’residenza illegali 
KUMM(2007) 249. 

130 • Dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta 

Fil-qasam ta’ l-immigrazzjoni legali ġew adottati numru ta’ Direttivi li jkopru gruppi 
speċifiċi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi: id-Direttiva tal-Kunsill Nru 2003/86/KE dwar id-
dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja; id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE dwar l-
istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul; id-Direttiva tal-Kunsill 
2004/114/KE dwar il-kondizzjonijiet ta' ammissjoni ta' cittadini ta' pajjiżi terzi għal 
skopijiet ta' studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju; id-
Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka xjentifika. Din il-proposta hija 
konsistenti ma’ u kumplementari għal dawn id-dispożizzjonijiet, għax isservi bħala 
strument orizzontali li jagħti d-drittijiet lil kull ħaddiem ta’ pajjiż terz b’residenza 
legali fi Stat Membru, irrispettivament mill-bażi li fuqu jkun ġie ammess fit-territorju 
ta’ Stat Membru u jkun ġie mogħti aċċess għas-suq tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru. 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 estenda d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba ċ-
ċittadinanza tagħhom. Ir-Regolament jiżgura li m'hu ser ikun hemm l-ebda differenza 
fit-trattament bejn ċittadin ta’ pajjiż terz u ċittadin ta’ l-UE meta jiċċaqalqu minn Stat 
Membru għal ieħor. Din il-proposta tikkumplementa r-Regolament u tkopri wkoll l-
aċċess għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz li jaħdem fi Stat 
Membru wieħed. 
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Il-format ta’ permess ta’ residenza għal ċittadin ta’ pajjiż terz huwa stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1030/2002, li jippermetti lill-Istati Membri jirreferu, fil-format 
uniformi, għall-informazzjoni kollha l-oħra “partikolarment rigward jekk persuna tistax 
taħdem". Din il-proposta tibni fuq dak ir-Regolament safejn tobbliga lill-Istati Membri 
jindikaw il-permess tax-xogħol fuq il-format uniformi, irrispettivament mill-bażi legali 
għall-ammissjoni. 

Parallelment ma’ din il-proposta, il-Kummissjoni ser tippreżenta proposta għal 
Direttiva dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-
iskopijiet ta’ impjieg ta’ kwalifiki għolja. Iż-żewġ proposti ġew abbozzati b’mod li 
jkunu kumpatibbli waħda ma’ l-oħra. 

140 • Konsistenza mal-politiki u l-għanijiet l-oħra ta' l-Unjoni 

Id-dispożizzjonijiet f’din il-proposta huma konsistenti ma’ u jappoġġjaw l-għanijiet ta’ 
l-Istrateġija ta’ Liżbona KUMM(2005) 24, partikolarment biex l-UE ssir post iktar 
attraenti għall-investiment u l-impjieg, il-Linjigwida integrati għat-Tkabbir u għax-
Xogħol KUMM(2005) 141 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-promozzjoni 
ta' xogħol deċenti għal kulħadd KUMM(2006) 249. Li jiġi żgurat status legali għall-
immigranti – fejn id-drittijiet tagħhom bħala ħaddiema huma identifikati u rikonoxxuti 
b’mod ċar – jista’ jservi bħala salvagwardja mill-isfruttar u b’hekk tiżdied il-
kontribuzzjoni li jagħtu ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi lill-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku 
ta’ l-UE u jipproteġi wkoll liċ-ċittadini ta’ l-UE minn xogħol irħis. Ukoll, f’konformità 
mal-Komunikazzjoni dwar il-ġejjieni demografiku ta’ l-Ewropa – il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità KUMM(2006) 571, din il-proposta tikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
ta’ l-immigranti u l-familji tagħhom li jiffurmaw parti mir-rispons meħtieġ biex l-
ekonomija u s-soċjetà ta’ l-Ewropa jkunu ppreparati għar-realtà ta’ popolazzjoni li qed 
tixjieħ. 

Din il-proposta, li taffettwa partikolarment id-drittijiet relatati ma’ l-impjieg taċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, tikkonforma mad-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali speċjalment l-Artikolu 12 dwar il-
libertà ta’ għaqda u assoċjazzjoni, l-Artikolu 14 dwar id-dritt għall-edukazzjoni, l-
Artikolu 15(3) dwar kondizzjonijiet ugwali tax-xogħol, l-Artikolu 21(2) dwar in-non-
diskriminazzjoni, l-Artikolu 29 dwar id-dritt għal servizzi ta’ impjieg, l-Artikolu 31 
dwar kondizzjonijiet tax-xogħol ekwi u ġusti, l-Artikolu 34 dwar is-sigurtà soċjali u l-
assistenza soċjali u l-Artikolu 35 dwar il-kura tas-saħħa u l-Artikolu 47 dwar id-dritt 
għal rimedju effettiv u għal proċess ġust. 

 

2) KONSULTAZZJONI MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-ISTIMA TA’ L-IMPATT 

 • Konsultazzjoni mal-partijiet interessati 

211 Metodi ta' konsultazzjoni, is-setturi ewlenin fil-mira u l-profil ġenerali ta' dawk li 
wieġbu 

Saret konsultazzjoni pubblika bil-Green Paper dwar approċċ ta’ l-UE għall-ġestjoni 
tal-migrazzjoni ekonomika. Il-Kummissjoni rċeviet aktar minn 130 kontribuzzjoni 
minn Stati Membri, istituzzjonijiet oħra ta’ l-UE, imsieħba soċjali, NGOs, pajjiżi terzi, 
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akkademiċi, eċċ. (disponibbli fuq 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm) u sar smigħ pubbliku fl-14 ta’ Ġunju 2005. 

Saru aktar konsultazzjonijiet permezz ta’ seminars u workshops, filwaqt li l-Istati 
Membri ġew ikkonsultati fi ħdan il-qafas tal-Kumitat tal-Kummissjoni dwar l-
Immigrazzjoni u l-Ażil. Permezz ta’ l-istudju estern ikkommissjonat biex jappoġġja l-
istima ta’ l-impatt, saru aktar konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati ewlenin 
permezz ta’ kwestjonarji u intervisti. 

212 Sinteżi tat-tweġibiet u kif tqiesu 

L-analiżi tal-130 kontribuzzjoni mibgħuta matul il-konsultazzjoni pubblika wriet 
appoġġ ġenerali għal politika komuni ta’ l-UE ta’ l-immigrazzjoni ekonomika minkejja 
li b’differenzi importanti fl-approċċi li għandhom jiġu segwiti u fir-riżultat finali 
mistenni. Ħarġu xi elementi ċari, jiġifieri l-bżonn għal regoli komuni ta’ l-UE li 
jirregolaw għall-inqas xi kategoriji prinċipali ta’ l-immigranti ekonomiċi billi 
jistabbilixxu kondizzjonijiet attraenti għalihom (jiġifieri ħaddiema bi kwalifiki għoljin) 
flimkien mat-talba biex tkun żgurata pożizzjoni legali protetta għall-ħaddiema 
immigranti legali kollha. Għalhekk, għall-kuntrarju tal-proposta għal Direttiva dwar il-
migrazzjoni ekonomika ppreżentata fl-2001, intiża biex tirregola l-kondizzjonijiet ta’ 
ammissjoni b’mod ġenerali, din il-proposta tistabbilixxi biss simplifikazzjoni tal-
proċedura u tagħti drittijiet lil dawk li huma diġà ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru 
u fis-suq tax-xogħol.  

Il-Kummissjoni qieset il-kummenti li saru għall-Pjan ta’ Politika tagħha dwar il-
Migrazzjoni Legali u dawk li saru b’rabta ma’ l-istudju għall-istima ta’ l-impatt. 

 • Ġbir u użu ta’ għarfien espert 

229 Ma kienx meħtieġ għarfien espert estern. 

230 • Stima ta’ l-impatt 

Tqiesu dawn l-għażliet: 

Għażla 1 – L-ebda bidla 

Għażla 2 – L-għażla non-leġiżlattiva: komunikazzjoni, koordinazzjoni u 
kooperazzjoni: L-ebda leġiżlazzjoni mhija introdotta dwar id-drittijiet tal-ħaddiem 
migranti b’mod ġenerali. Id-drittijiet ta’ ħaddiema ta’ pajjiżi terzi ser jiġu speċifikati 
aktar b’leġiżlazzjoni nazzjonali u jkunu koperti biss fuq il-livell ta’ l-UE b’Direttivi 
speċifiċi (eż. dwar ħaddiema bi kwalifiki għoljin). Minflok, ser tingħata attenzjoni lill-
attivitajiet kumplementari u ta' appoġġ sabiex il-prattiċi leġiżlattivi ta' l-Istati Membri 
jitqarrbu permezz tal-ġbir u l-iskambju ta' l-għarfien u ta’ l-informazzjoni.  

Għażla 3a – Għażla leġiżlattiva fil-forma ta’ Direttiva li tiffoka fuq il-punti komuni: 
Din l-għażla tagħti liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu diġà ammessi fis-suq tax-xogħol 
trattament ugwali fl-oqsma kollha ta' l-impjieg, bl-esklużjoni tas-sigurtà soċjali, it-
trasferiment tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet u l-aċċess għas-
servizzi pubbliċi.  
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Għażla 3b – L-għażla leġiżlattiva ta' trattament ugwali f’forma ta’ Direttiva: Din l-
għażla tagħti liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu diġà ammessi fis-suq tax-xogħol 
trattament ugwali fl-oqsma kollha ta' l-impjieg, inkluż is-sigurtà soċjali, it-trasferiment 
tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet u l-aċċess għas-servizzi 
pubbliċi.  

Għażla 4 – Għażla leġiżlattiva komplementari fil-forma ta’ Direttiva; proċedura unika 
ta’ applikazzjoni u permess uniku ta’ residenza/tax-xogħol: Id-Direttiva tkun tiffoka 
fuq proċedura unika ta’ applikazzjoni li tissimplifika l-proċedura kemm għall-
immigranti u kemm għall-awtoritajiet pubbliċi u l-għoti ta’ dokument uniku li 
jippermetti lil ċittadin ta’ pajjiż terz ikollu residenza u xogħol fi Stat Membru. Dawn 
id-dispożizzjonijiet jistgħu jibnu fuq ir-Regolament 1030/2002 li jippreskrivi format 
uniformi li diġà jippermetti lill-Istati Membri jżidu kummenti għall-użu nazzjonali 
dwar l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Din l-għażla tista’ tinkludi – skond l-approċċ 
ibbażat fuq ir-rispett tad-drittijiet - salvagwardji u garanziji proċedurali b'rabta ma’ l-
applikazzjoni għal permes uniku. 

Għażla 5 – L-għażla leġiżlattiva eżawrjenti, fil-forma ta’ Direttiva li tirregola l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol u tiggarantixxi wkoll it-trattament ugwali għal ħaddiema ta’ 
pajjiżi terzi: Id-Direttiva tirregola l-aċċess tal-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi għas-suq tax-
xogħol ta' Stat Membru sabiex jiġi garantit trattament ugwali fil-qasam ta’ l-aċċess 
għall-impjieg u l-mobilità f’dak l-Istat Membru. Biex ikun garantit l-aċċess tal-
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi għas-suq tax-xogħol, għandhom jiġu armonizzati l-
kondizzjonijiet għall-ammissjoni għax-xogħol (test tal-bżonnijiet ekonomiċi, eċċ). Din 
l-għażla tipprovdi wkoll għal trattament ugwali bħall-ħaddiema nazzjonali - fl-oqsma 
kollha elenkati fl-Għażla 3 b. 

Wara li jiġu mqabbla l-għażliet u l-impatti tagħhom, u fid-dawl ta’ l-opinjonijiet ta’ l-
Istati Membri u tal-partijiet interessati, l-għażla ppreferita hija l-għaqda ta' l-Għażliet 
3b u 4, li jidhru li joffru l-ogħla potenzjal għal benefiċċji f’termini prattiċi u politiċi. 

231 Il-Kummissjoni wettqet stima ta’ l-impatt kif inhu elenkat fil-Programm ta’ Ħidma. Ir-
rapport dwar dan il-Programm hu disponibbli fuq [biex titlesta] 

3) ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA 

305 • Sommarju ta' l-azzjoni proposta 

Il-proposta tipprovdi għal proċedura unika ta’ applikazzjoni għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jixtiequ jidħlu fit-territorju ta' Stat Membru biex jaħdmu. Jekk jingħata, il-
permess ta’ residenza u tax-xogħol għandu jinħareġ fil-forma ta’ dokument uniku. 
Hemm obbligu ġenerali għall-Istati Membri biex jipprovdu għal sistema ta’ servizz 
komplut u biex jikkonformaw ma’ ċerti salvagwardji u standards fit-trattament ta’ l-
applikazzjoni. Barra dan hemm projbizzjoni ġenerali fuq permessi addizzjonali (eż. 
permess tax-xogħol). Rigward il-format ta’ dan id-dokument uniku, dan għandu jkollu 
l-format armonizzat tal-permess ta’ residenza eżistenti ta’ l-UE għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi, stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1030/2002. Fl-aħħarnett, il-proposta tobbliga 
lill-Istati Membri biex, fil-permessi ta’ residenza maħruġa għal skopijiet oħrajn (eż. 
membru tal-familja), jindikaw jekk iċ-ċittadin ta’ pajjiżi terz ingħatax aċċess għas-suq 
tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru. 
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Il-proposta tiggarantixxi wkoll drittijiet liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu legalment 
fit-territorju ta’ Stat Membru permezz tad-definizzjoni ta’ l-oqsma, partikolarment l-
oqsma relatati ma’ l-impjieg, fejn għandu jkun provdut trattament ugwali bħaċ-ċittadini 
ta' l-istess Stat Membru. Fil-prinċipju, it-trattament ugwali bħaċ-ċittadini ta' l-istess 
Stat Membru għandu japplika għall-ħaddiema kollha ta’ pajjiżi terzi b'residenza legali 
u li għad m’għandhomx status ta’ residenti fit-tul. 

310 • Bażi legali 

Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom l-għan li jintroduċu simplifikazzjoni 
fil-proċedura (proċedura unika ta’ applikazzjoni u permess uniku) u jiżguraw, permezz 
tat-trattament ugwali, l-istatus legali tal-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi b’residenza legali fit-
territorju ta’ Stat Membru, u b’konsegwenza, il-bażi legali xierqa hija l-Artikolu 
63(3)(a) tat-Trattat tal-KE.  

320 • Il-prinċipju tas-sussidjarjetà 

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà japplika sakemm il-proposta ma taqax taħt il-kompetenza 
esklussiva tal-Komunità. 

 L-għanijiet tal-proposta ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri għar-
raġuni(jiet) li ġejja/ġejjin. 

323 Jekk l-Istati Membri jaġixxu waħedhom ikun hemm ir-riskju li jinżammu d-differenzi 
fit-trattament taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-Istati Membri differenti. Dan jista’ jwassal 
għal tfixkil tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq uniku u jista’ jirriżulta f’ċaqliq sekondarju 
taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi lejn dawk l-Istati Membri li jagħtu aktar drittijiet minn 
oħrajn. Rigward is-simplifikazzjonijiet proċedurali proposti, jekk dawk l-Istati Membri 
li għadhom jużaw strutturi paralleli jkomplu jagħmlu dan, il-proċeduri biex jinkiseb 
permess ta’ residenza u tax-xogħol jibqa’ twil u kumplikat kemm għal min iħaddem u 
kemm għall-ħaddiem. 

 L-azzjoni Komunitarja se tilħaq aħjar l-għanijiet tal-proposta għar-raġunijiet li ġejjin. 

324 Li jkun żgurat trattament ugwali għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi fi strument 
Komunitarju fl-oqsma relatati ma’ l-impjieg kumparabbli maċ-ċittadini jnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta’ l-UE u l-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi u jservi 
bħala salvagwardja għaċ-ċittadini ta’ l-UE billi jipproteġi lil dawn mix-xogħol irħis u 
lill-migranti mill-isfruttar. Barra minn hekk, l-għoti ta’ ġabra komuni ta’ drittijiet 
permezz tat-trattament ugwali fil-liġi tal-Komunità joħloq kondizzjonijiet ugwali fl-UE 
għaċ-ċittadini kollha ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu legalment, irrispettivament mill-Istat 
Membru li jgħixu fih. Rigward is-simplifikazzjoni proċedurali propost, din għandha 
tħaffef ir-rekwiżiti amministrattivi għall-ħaddimea ta’ pajjiżi terzi u għal dawk li 
jħaddmu fl-UE kollha. 

325 Azzjoni komuni għandha tiżgura (1) proċeduri aktar effettivi fit-trattament tat-talbiet; 
(2) trattament ugwali fl-oqsma relatati ma’ l-impjieg għall-ħaddiema ammessi fl-Istati 
Membri; u (3) integrazzjoni aħjar ta’ dawk il-ħaddiema.  

327 Il-proposta tagħti drittijiet permezz tat-trattament ugwali fl-oqsma relatati ma’ l-
impjieg bħala rekwiżit minimu. Għalhekk, ma tinterferix mad-dritt ta’ l-Istati Membri 
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li jiddefinixxu l-kontenut tad-drittijiet attwali. 

Il-proposta tipprovdi biss għal livell minimu ta’ armonizzazzjoni fir-rigward tas-
simplifikazzjoni proċedurali proposta. Din timponi biss obbligu ġenerali għall-Istati 
Membri biex jipprovdu għal sistema ta’ servizz komplut u projbizzjoni ġenerali fuq il-
ħruġ ta’ dokumenti addizzjonali – bħal permess tax-xogħol – u ma tinterferix fil-
proċeduri interni tagħhom meta jipproċessaw applikazzjoni. Barra minn dan, rigward 
il-format, dan jibni fuq il-format diġà armonizzat għall-permessi ta’ residenza kif 
stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1030/2002. 

 Għaldaqstant, il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

 • Il-prinċipju tal-proporzjonalità 

Il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità għar-raġuni(jiet) li 
ġejja/ġejjin. 

331 Il-metodu għall-provvediment tad-drittijiet huwa t-trattament ugwali u s-
simplifikazzjoni proċedurali hija biss obbligu ġenerali. 

Taħt is-subparagrafu ta' qabel ta' l-aħħar ta' l-Artikolu 63, l-Istati Membri huma ħielsa 
li jżommu jew jintroduċu miżuri barra dawk stipulati fid-Direttiva sakemm ikunu 
kumpatibbli mat-Trattat u mal-ftehimiet internazzjonali. 

332  

 • L-għażla ta’ l-istrumenti 

341 Strumenti proposti: Direttiva. 

342 Mezzi oħra ma jkunux adattati għar-raġuni(jiet) li ġejja/ġejjin. 

Direttiva hi l-istrument xieraq għal din l-azzjoni: hija tistabbilixxi rekwiżiti minimi 
rigward id-drittijiet u obbligu ġenerali biex tintuża proċedura unika ta’ applikazzjoni 
għal permess uniku iżda tagħti lill-Istati Membri l-flessibbiltà fl-inkorporazzjoni tagħha 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u fl-infurzar tagħha fil-prattika.  

4) IMPLIKAZZJONIJIET GĦALL-BAĠIT 

409 Din il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni fuq il-baġit tal-Komunità. 

5) INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI 

550 • Tabella ta’ korrelazzjoni 

L-Istati Membri huma meħtieġa jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva kif ukoll it-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva. 

70 • Spjegazzjoni dettaljata tal-proposta 
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Kapitolu I - Dispożizzjonijiet Ġenerali 

Artikoli 1, 2 u 3, 

Dan il-kapitolu jistabbilixxi l-iskop, id-definizzjonijiet u l-ambitu tad-Direttiva. 
Minħabba n-natura orizzontali ta’ din id-Direttiva u l-għan li tingħata ġabra komuni ta’ 
drittijiet bħala rekwiżit minimu liċ-ċittadini kollha ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu u jaħdmu 
legalment fi Stat Membru, it-terminu “ħaddiem ta’ pajjiż terz” jirreferi mhux biss għal 
dawk ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru għall-iskop tax-xogħol iżda wkoll għal 
dawk li inizjalment kienu ammessi għal skopijiet oħra u ngħataw ukoll aċċess għas-suq 
tax-xogħol fuq il-bażi ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji jew nazzjonali (eż. membri tal-
familja, refuġjati, studenti, riċerkaturi). Fil-każ speċifiku ta’ membri tal-familja ta’ min 
jenfasizza li din il-proposta ma tmissx il-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja. Madankollu, ladarba membru tal-familja huwa ammess fi 
Stat Membru skond id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE, huwa kopert minn din id-
Direttiva sakemm jista’ jkun ikkunsidrat bħala ċittadin ta’ pajjiż terz skond id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.  

L-eċċezzjonijiet mill-ambitu tal-proposta huma pprovduti b’mod eżawrjenti. Iċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma ħaddiema ssekondati skond id-Direttiva tal-Kunsill 
1996/71/KE huma esklużi mill-ambitu peress li mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-
suq tax-xogħol ta' l-Istat Membru li fih ikunu ssekondati. Skond l-istess prinċipju, it-
trasferimenti intra-ażjendali, il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali u l-apprendisti 
gradwati taħt l-impenji GATS tal-Komunità Ewropea huma wkoll esklużi. Il-ħaddiema 
staġjonali wkoll mhumiex koperti mill-proposta minħabba l-ispeċifiċitajiet u n-natura 
temporanja ta’ l-istatus tagħhom. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu akkwistaw status 
ta’ residenza fit-tul huma esklużi wkoll mill-ambitu personali tal-proposta minħabba l-
istatus aktar privileġġjat tagħhom u t-tip speċifiku tal-permess ta’ residenza tagħhom.  

Kapitolu II – Proċedura unika ta’ applikazzjoni u permess uniku 

Artikolu 4 

Id-dispożizzjoni ċentrali hija l-obbligu ġenerali li tiġi eżaminata l-applikazzjoni għax-
xogħol u għar-residenza fit-territorju ta’ Stat Membru fi proċedura unika ta’ 
applikazzjoni – u jekk jingħata – li jinħareġ permess uniku li jippermetti lill-applikant 
jgħix u jaħdem.  

Artikolu 5 

Għandha tintgħażel awtorità kompetenti mill-Istati Membri biex tirċievi l-applikazzjoni 
u toħroġ il-permess uniku. L-għażla hija bla ħsara għar-rwol u r-responsabbiltajiet ta’ 
awtoritajiet nazzjonali oħra fir-rigward ta’ l-eżami ta’ u d-deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni. Barra dan, din l-għażla li jinħareġ u jingħata l-permess m’għandhiex 
tipprevjeni lill-Istati Membri milli jaħtru awtoritajiet oħrajn fejn iċ-ċittadin ta’ pajjiż 
terz jew dak li fil-futur ser iħaddmu jistgħu jitfgħu l-applikazzjoni tagħhom (eż. uffiċċji 
konsolari) u fejn jista’ jinħareġ il-permess.  

Artikoli 6 u 7 

Il-permess uniku għandu jinkludi l-format armonizzat tal-permess ta’ residenza għaċ-
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ċittadini ta’ pajjiżi terzi skond ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, li jistabbilixxi 
format uniformi għall-permessi ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Dan ir-
Regolament jippermetti lill-Istati Membri li jżidu l-informazzjoni fl-ispazju rilevanti 
tal-format uniformi li tindika jekk il-persuna għadhiex permess li taħdem. Din il-
proposta preżenti tobbliga lill-Istati Membri jinkludu din l-informazzjoni. Tali obbligu 
ma’ japplikax biss għall-permess uniku li huwa maħruġ għall-iskop ta’ residenza u 
xogħol, iżda wkoll għall-permessi ta’ residenza kollha maħruġa irrispettivament mit-tip 
tal-permess jew it-titlu ta’ residenza (jiġifieri r-riunifikazzjoni tal-familja, l-istudju) 
jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikkonċernat ikun ingħata aċċess għas-suq tax-xogħol ta' 
dak l-Istat Membru. Hemm projbizzjoni ġenerali li jinħarġu permessi addizzjonali.  

Artikoli 8, 9 u 10, 
 
Fost il-garanziji proċedurali huwa stipulat li għandhom jingħataw raġunijiet għal 
deċiżjoni li tirrifjuta l-applikazzjoni għal permess uniku ħalli jkun hemm spjegazzjoni 
ċara għaliex l-awtoritajiet nazzjonali jkunu rrifjutawha. Peress li din il-proposta ma 
tiddefinixxix il-kriterju ta’ ammissjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-iskop tax-
xogħol, il-kondizzjonijiet u l-kriterji li fuq il-bażi tagħhom tista’ tiġi rifjutata 
applikazzjoni għal permess uniku għandhom jiġu stabbiliti fil-liġi nazzjonali. Wieħed 
mill-kriterji huwa l-obbligu li jiġi rispettat il-prinċipju tal-preferenza Komunitarja kif 
espress partikolarment fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-Atti ta' Adeżjoni ta' l-2003 u 
l-2005. F’każ ta’ rifjut ta’ l-applikazzjoni, l-applikant għandu jkollu d-dritt għal 
rimedju legali li għandu jiġi speċifikat fin-notifika miktuba lill-applikant. Aktar 
garanziji proċedurali huma l-obbligu ta’ l-Istati Membri li jinformaw liċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz jew lil dak li ser iħaddmu fil-futur liema dokumenti huma neċessarji għall-
applikazzjonijiet għal permess uniku. Il-livell tal-ħlasijiet dovuti – jekk l-Istati Membri 
jitolbu lill-applikant iħallashom – għandu jikun proporzjonat u jista’ jkun ibbażat fuq 
il-prinċipju tas-servizz effettivament provdut. 
 
Artikolu 11 

Dan l-Artikolu jiddikjara d-drittijiet – ta’ dħul (mill-ġdid), residenza, tranżitu – fuq il-
bażi tal-permess uniku. Dawn id-drittijiet huma rilevanti speċjalment f’dawk l-Istati 
Membri li ma japplikawx l-acquis ta’ Schengen bis-sħiħ.  

Kapitolu III – Dritt għat-trattament ugwali  

Artikolu 12 

Dan l-Artikolu jagħtu drittijiet lill-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi billi jiddetermina l-oqsma 
fejn għandu jingħata trattament ugwali bħaċ-ċittadini fil-forma ta’ rekwiżit minimu bla 
ħsara għad-dritt ta’ l-Istati Membri li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li huma 
aktar favorevoli. 

It-trattament ugwali fir-rigward ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jinkludi l-
miżati għat-tagħlim fl-iskejjel u l-universitajiet. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw it-trattament ugwali fejn jidħlu l-għotjiet għall-istudju.  

Il-proposta tagħti trattament ugwali fir-rigward tar-rikonoxximent tad-diplomi skond il-
proċeduri nazzjonali. Din id-dispożizzjoni tirreferi wkoll għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE. Dan ifisser li l-kwalifiki ta' ċittadin ta’ 
pajjiż terz akkwistati fi Stat Membru ieħor għandhom jiġu rikonoxxuti bl-istess mod 
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bħal fil-każ taċ-ċittadini ta’ l-UE u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiż terz għandhom 
jittieħdu in kunsiderazzjoni kif speċifikat partikolarment fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 
hawn fuq imsemmija. 

It-trattament ugwali fir-rigward tas-sigurtà soċjali jkopri l-benefiċċji ddefiniti fl-
Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 dwar l-applikazzjoni ta' l-
iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu 
ġewwa l-Komunità. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 estenda d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, 
iżda dak kien ikopri biss sitwazzjonijiet meta ċittadin ta’ pajjiż terż kien jiċċaqlaq minn 
Stat Membru għal ieħor. Id-dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali rigward il-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali f’din il-proposta japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi 
Stat Membru direttament minn pajjiż terz.  

It-trattament ugwali huwa pprovdut fir-rigward ta’ l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi li 
huma disponibbli għall-pubbliku inkluż l-akkomodazzjoni sew pubblika u sew tas-
settur privat. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu dak id-dritt fir-rigward ta’ 
l-akkomodazzjoni pubblika liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li kienu qed jgħixu jew li 
għandhom id-dritt li jgħixu fl-Istat Membru kkonċernat għal mill-inqas tliet snin. It-
trattament ugwali fir-rigward ta’ l-għajnuna li tista’ tingħata mill-uffiċċji ta’ l-impjieg 
għandhom jinkludu servizzi li jistgħu jingħataw mill-EURES (is-Servizzi Ewropej 
għall-Impjieg). 

Limiti possibbli għat-trattament ugwali 

F'xi każijiet, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw id-dritt għat-trattament ugwali għal 
dawk li attwalment għandhom impjieg. L-ispjegazzjoni ta’ dan il-limitu possibbli hija 
din: Ir-raġuni ewlenija tal-proposta hija li tagħti trattament ugwali lill-ħaddiema ta’ 
pajjiżi terzi b’residenza legali. Madankollu, it-terminu “ħaddiem ta’ pajjiż terz” huwa 
definit b’tali mod li jinkludi liċ-ċittadini kollha ta’ pajjiżi terzi li ġew ammessi fit-
territorju ta’ Stat Membru u li huma permessi li jaħdmu hemm. Dan ifisser li ċ-ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi lanqas m'għandhom għalfejn ikollhom impjieg biex ikunu koperti mid-
dispożizzjonijiet tat-trattament ugwali ta’ din il-proposta. Din id-definizzjoni ta' 
ħaddiema ta' pajjiżi terzi kienet stabbilita biex tkopri s-sitwazzjonijiet ta’ qabel ma 
jinsab l-impjieg (ir-rikonoxximent tal-kwalifiki, l-għajnuna li tista’ tingħata mis-servizz 
għall-impjieg) jew li jiġu wara li jinsab l-impjieg abbażi ta' kontribuzzjonijiet 
preċedenti (benefiċċju għall-qgħad). Madankollu, il-biċċa l-kbira tad-drittijiet 
għandhom, mid-definizzjoni tagħhom stess, jiġu eżerċitati waqt l-impjieg. F’kull każ 
id-dritt għal kwallunkwe trattament ugwali huwa strettament relatat mar-residenza 
legali taċ-ċittadini ta’ pajjiż terz u l-aċċess mogħti għas-suq tax-xogħol fi Stat Membru, 
li jinsabu fil-permess uniku. 

Artikolu 13 

Il-proposta hija bla ħsara għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli fi ftehimiet 
Komunitarji jew imħallta li ġew jew li ser jiġu konklużi ma’ pajjiżi terzi biex 
jirregolaw is-sitwazzjoni legali ta’ ħaddiema ta’ pajjiżi terzi bħall-Ftehim taż-ŻEE jew 
il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni mat-Turkija. L-Anness 4 tad-Dokument ta' Ħidma ta’ l-
Istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanja din il-proposta jipprovdi lista estensiva ta’ dawn 
il-ftehimiet. Din l-esklużjoni hija valida fejn id-dispożizzjonijiet ikkonċernati huma 
relatati mal-kontenut tal-proposta u tikkonċerna l-ftehimiet stess, id-deċiżjonijiet 
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meħuda taħthom u d-deċiżjonijiet tal-qorti relatati. Barra dan, il-proposta hija wkoll bla 
ħsara għal strumenti internazzjonali aktar favorevoli taħt il-Kunsill ta’ l-Ewropa li 
japplikaw għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li huma ċittadini tal-pajjiżi membri tal-
Kunsill ta’ l-Ewropa (il-Karta Soċjali Ewropea tat-18 ta’ Ottubru 1961, il-Karta Soċjali 
Ewropea emendata ta’ l-1996 u l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-istatus legali tal-
ħaddiema migranti ta’ l-24 ta’ Novembru 1977). Il-proposta għandha tkun ukoll bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet aktar favorevoli fil-konvenzjonijiet nazzjonali li 
jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ l-oriġini nazzjonali bħall-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali. L-Anness 5 tad-
Dokument ta’ Ħidma ta’ l-Istaff tal-Kummissjoni mehmuż ma’ din il-proposta 
jipprovdi lista ta’ tali Trattati li tispeċifika jekk ġewx ratifikati mill-Istati Membri 
kollha.  
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2007/0229 (CNS) 

Proposta għal 

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 

dwar proċedura unika ta’ applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru 

kif ukoll 
dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed 

jgħixu legalment fi Stat Membru 

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari 
Artikolu 63(3)(a) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, 

Billi: 

1. Għall-istabbiliment gradwali ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, it-Trattat 
jipprovdi għal miżuri li għandhom jiġu adottati fl-oqsma ta’ l-ażil, l-
immigrazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

2. Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speċjali tiegħu f'Tampere fl-15 u 16 ta' Ottubru 
1999, irrikonoxxa l-ħtieġa għall-armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tirregola l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi. F'dan il-kuntest, iddikjara b'mod partikolari li l-Unjoni Ewropea għandha 
tiżgura trattament ġust għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi b’residenza legali fit-
territorju ta' l-Istati Membri u li politika ta' integrazzjoni aktar dinamika għandu 
jkollha l-għan li tagħtihom drittijiet u obbligi kumparabbli ma' dawk taċ-
ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew għaldaqstant talab lill-
Kunsill biex jadotta malajr l-istrumenti legali bbażati fuq il-proposti tal-
Kummissjoni. Il-bżonn li jintlaħqu l-għanijiet definiti f’Tampere kien affermat 
mill-ġdid mill-Programm ta’ l-Aja ta’ l-4 u l-5 ta’ Novembru 2004.  

3. F’suq tax-xogħol dejjem aktar globali, l-UE għandha ssir aktar attraenti biex 
tiġbed lejha ħaddiema minn pajjiżi terzi. Dan għandu jkun iffaċilitat 
b’simplifikazzjoni amministrattiva u billi jkun faċilitat l-aċċess għall-
informazzjoni rilevanti. Dispożizzjonijiet għal proċedura unika ta’ applikazzjoni 
li twassal għall-ħruġ ta’ permess magħqud ta’ residenza u xogħol f’dokument 
amministrattiv wieħed għandhom jikkontribwixxu biex jiġu ssimplifikati u 
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armonizzati r-regoli diverġenti applikabbli bħalissa fl-Istati Membri. Din is-
simplifikazzjoni proċedurali diġà ġiet introdotta mill-maġġoranza ta’ l-Istati 
Membri u wasslet għal proċedura aktar effiċjenti kemm għall-migranti u kemm 
għal min iħaddimhom, u ppermettiet kontrolli eħfef tal-legalità tar-residenza u l-
impjieg tagħhom. 

4. Sabiex jippermettu d-dħul inizjali fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu joħorġu, f’waqtu, permess uniku jew, jekk joħorġu tali 
permessi esklussivament fit-territorju tagħhom, joħorġu viża. 

5. Għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ regoli li jirregolaw il-proċedura għall-eżami ta’ 
l-applikazzjoni għal permess uniku. Dawk il-proċeduri għandhom ikunu effettivi 
u maneġġabbli, filwaqt li għandu jitqies il-piż normali tax-xogħol ta' l-
amministrazzjonijiet ta' l-Istat Membru, kif ukoll trasparenti u ġusti, biex tiġi 
offruta ċertezza legali xierqa lil dawk ikkonċernati.  

6. Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku huma stabbiliti fil-liġi nazzjonali inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat 
il-prinċipju tal-preferenza Komunitarja kif inhu espress partikolarment fid-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Atti ta’ Adeżjoni tas-16 ta’ April 2003 u tal-25 
ta’ April 2005. 

7. Il-permess uniku għandu jieħu l-format armonizzat tal-permess ta’ residenza 
skond ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, li jistabbilixxi format uniformi għall-
permess ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi1, biex dan jippermetti lill-
Istati Membri jdaħħlu l-informazzjoni, partikolarment jekk il-persuna jkollhiex 
il-permess li taħdem. L-Istati Membri għandhom jindikaw – anke għal skop ta' 
kontroll aħjar tal-migrazzjoni – mhux biss fil-permess uniku iżda anke fil-
permessi ta’ residenza kollha maħruġa l-informazzjoni relatata mal-permess tax-
xogħol irrispettivament mit-tip tal-permess jew mit-titolu ta’ residenza li, fuq il-
bażi tagħhom, iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun ġie ammess fit-territorju ta' Stat 
Membru u jkun ingħata aċċess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru.  

8. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għandhom dokument ta’ l-ivjaġġar validu u 
permess uniku maħruġ minn Stat Membru li japplika bis-sħiħ l-acquis ta’ 
Schengen, għandhom ikunu jistgħu jidħlu fi u jiċċaqalqu liberament fit-territorju 
ta’ l-Istati Membri li japplikaw bis-sħiħ l-acquis ta’ Schengen, għal perjodu ta’ 
mhux aktar minn tliet xhur skond ir-Regolament (KE) Nru 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)2 u l-Artikolu 21 ta’ l-acquis 
ta’ Schengen – Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ 
Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-
Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni 

                                                 
1 ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1. 
2 ĠU L 105 13.4.2006, p. 1 
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gradwali tal-verifiki fil-fruntieri komuni tagħhom (Konvenzjoni ta’ 
Implimentazzjoni ta’ Schengen)3. 

9. Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew 
iċ-ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ 
l-UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu legalment u biex jiġi kkumplementat 
l-acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ 
drittijiet partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma tal-politika fejn it-
trattament ugwali maċ-ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi 
ammessi legalment fi Stat Membru iżda li għadhom mhumiex residenti fit-tul. 
Tali dispożizzjonijiet huma intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet ugwali fl-
UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu legalment 
fi Stat Membru jikkontribwixxu għall-ekonomija Ewropea permezz tax-xogħol 
tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
tirriżulta fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. 

10. Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi b’residenza legali u b’xogħol fl-Istati Membri 
għandhom igawdu mill-inqas l-istess ġabra komuni ta’ drittijiet fil-forma ta' 
trattament ugwali maċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru ospitanti rispettiv, 
irrispettivament mill-għan inizjali ta' l-ammissjoni jew il-bażi għaliha. Id-dritt 
għat-trattament ugwali fl-oqsma speċifikati minn din id-Direttiva għandu 
jingħata mhux biss lil dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ġew ammessi fit-
territorju ta' Stat Membru biex jaħdmu iżda wkoll lil dawk kollha li ġew 
ammessi għal skopijiet oħra u ngħataw aċċess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat 
Membru skond leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità jew nazzjonali inklużi l-membri 
tal-familja ta' ħaddiem ta' pajjiż terz li huma ammessi fl-Istat Membru skond id-
Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta' Settembru 2003 dwar id-dritt għar-
reunifikazzjoni tal-familja4, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ammessi fit-
territorju ta’ Stat Membru skond id-Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat-13 ta’ 
Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi għal skopijiet ta’ studju, skambju ta’ l-istudenti, taħriġ bla ħlas jew servizz 
volontarju5 u r-riċerkaturi ammessi skond id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE 
tat-12 ta’ Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta’ ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ riċerka xjentifika6. 

11. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu akkwistaw status ta’ residenza fit-tul skond 
id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE tal-25 ta’ Novembru 2003 dwar l-istatus ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul7 mhumiex koperti minn din id-
Direttiva minħabba l-istatus aktar privileġġjat tagħhom u t-tip speċifiku ta’ 
permess ta’ residenza tagħhom “resident fit-tul – KE”.  

                                                 
3 ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. 
4 ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12. 
5 ĠU L 375, 23.12.2004, p. 12. 
6 ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15. 
7 ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44. 
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12. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terżi koperti mid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema 
fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi8 sakemm ikunu ssekondati fi Stat Membru, u 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jidħlu fi Stat Membru taħt impenji li jinsabu fi ftehim 
internazzjonali li jiffaċilita d-dħul u r-residenza temporanja ta’ persuni naturali 
minn ċerti kategoriji ta’ negozju u relatati ma’ l-investiment ma jistgħux jiġu 
koperti minn din id-Direttiva peress li mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-suq 
tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru. 

13. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 6 xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ tnax-il xahar 
biex jaħdmu fuq bażi staġjonali m’għandhomx ikunu koperti mid-Direttiva 
minħabba l-istatus temporanju tagħhom. 

14. Id-dritt għat-trattament ugwali f’oqsma ta’ politika speċifikati għandhu jkun 
strettament marbut mar-residenza legali taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u l-aċċess 
mogħti għas-suq tax-xogħol fi Stat Membru, li huwa inkluż f’permess uniku li 
jinkludi l-awtorizzazzjoni kemm għar-residenza u għax-xogħol u f'permessi ta’ 
residenza maħruġa għal skopijiet oħra li jkunu jinkludu l-informazzjoni dwar il-
permess tax-xogħol. 

15. Il-kwalifiki professjonali akkwistati minn ċittadini ta’ pajjiżi terz fi Stat Membru 
ieħor għandhom jiġu rikonoxxuti bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ l-Unjoni 
Ewropea u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiż terz għandhom jittieħdu in 
kunsiderazzjoni b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali9. 

16. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward tas-sigurtà soċjali. Fir-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ Ġunju dwar l-applikazzjoni ta' l-
iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal 
rashom u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità10 hemm definiti 
fergħat tas-sigurtà soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 
ta’ Mejju 2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom11 jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1408/1971 
għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soċjali f’din id-DIrettiva japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu 
fi Stat Membru direttament minn pajjiż terz. Madankollu, din id-Direttiva 
m’għandhiex tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
li jkollhom elementi transkonfinali bejn l-Istati Membri. 

                                                 
8 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1. 
9 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22. 
10 ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2. 
11 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1. 
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17. Minħabba li l-għanijiet ta’ l-azzjoni proposta, notevolment l-istabbiliment ta’ 
proċedura unika ta’ applikazzjoni għall-ħruġ ta’ permess uniku għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru u l-garanzija 
tad-drittijiet għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi b'residenza legali fi Stat Membru, 
ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk, minħabba l-iskala 
u d-daqs ta’ l-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar mill-Komunità, il-Komunità tista’ 
tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 
tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk l-
għanijiet. 

18. Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani u l-Libertajiet Fundamentali u 
għandha tiġi implimentata b'dan il-mod.  

19. L-Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjonijiet politiċi 
jew oħrajn, sħubija f'minoranza nazzjonali, ġid, twelid, diżabilitajiet, età jew 
orjentazzjoni sesswali partikolarment skond id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE 
tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità12 u d-Direttiva tal-
Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol13. 

20. [Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-
Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea u bla ħsara għall-Artikolu 4 tal-Protokoll imsemmi, dawn l-
Istati Membri mhumiex qed jipparteċipaw fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u 
mhumiex marbutin bl-applikazzjoni tagħha jew suġġetti għaliha.] 

21. Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessa 
mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea, id-Danimarka mhijiex qed tipparteċipa fl-adozzjoni ta' din id-
Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha, 

                                                 
12 ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22. 
13 ĠU L 303,2.12.2000, p. 16 
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ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA 

Kapitolu I 

Dispożizzjonijiet ġenerali 

Artikolu 1 

Għan 

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tiġi stabbilita: 

(a) proċedura unika ta’ applikazzjoni għall-ħruġ ta’ permess uniku għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru, sabiex tkun 
simplifikata l-ammissjoni tagħhom u jiġi ffaċilitat il-kontroll ta’ l-istatus tagħhom u; 

(b) ġabra komuni ta’ drittijiet għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu 
legalment fi Stat Membru. 

Artikolu 2 

Definizzjoni 

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva: 

(a) "ċittadin minn pajjiż terz" tfisser kwalunkwe persuna li ma tkunx ċittadin ta' l-
Unjoni skond it-tifsira ta' l-Artikolu 17(1) tat-Trattat; 

(b) “ħaddiem ta’ pajjiż terz” tfisser kwalunkwe ċittadin minn pajjiż terz li jkun ġie 
ammess fit-territorju ta’ Stat Membru u jkun jista’ jaħdem legalment f’dak l-
Istat Membru;  

(c) “permess uniku” tfisser kwalunkwe awtorizzazzjoni maħruġa mill-awtoritajiet 
ta’ Stat Membru li tippermetti liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu u jaħdmu 
legalment fit-territorju tiegħu;  

(d) “proċedura unika ta’ applikazzjoni” tfisser kwalunkwe proċedura li twassal, 
abbażi ta’ l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ residenza u tax-xogħol ta’ 
ċittadin minn pajjiż terz fit-territorju ta’ Stat Membru, għal deċiżjoni dwar 
permess uniku għal dak iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz. 
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Artikolu 3 

Ambitu 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika: 

a) għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu jridu jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u 

b) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi b’residenza legali fi Stat Membru. 

2. Din id-Direttiva ma tapplikax għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li: 

(a) ikunu membri tal-familja ta’ ċittadini ta’ l-Unjoni li jkunu eżerċitaw, jew ikunu qed 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-libertà tal-moviment fil-Komunità; 

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE sakemm ikunu ssekondati; 

(c) jidħlu fi Stat Membru taħt impenji li jinsabu fi ftehim internazzjonali li jiffaċilita d-
dħul u r-residenza temporanja ta’ persuni naturali minn ċerti kategoriji ta’ negozju u 
relatati ma’ l-investiment, partikolarment it-trasferimenti intra-ażjendali, il-fornituri ta’ 
servizzi kuntrattwali u l-apprendisti gradwati taħt l-impenji GATS ta’ l-Unjoni Ewropea; 

(d) ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru għal perjodu ta’ mhux aktar minn sitt xhur 
fi kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar biex jaħdmu fuq bażi staġjonali;  

(e) applikaw għal rikonoxximent bħala refuġjati u għadha ma ttieħdetx deċiżjoni 
definittiva dwar l-applikazzjoni tagħhom; 

(f) jgħixu fi Stat Membru bħala applikanti għal protezzjoni internazzjonali jew taħt skemi 
ta' protezzjoni temporanja;  

(g) akkwistaw status ta’ residenti fit-tul skond id-Direttiva 2003/109/KE; 

(h) t-tkeċċija tagħhom ġiet sospiża għal raġunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.  

Kapitolu II 

Proċedura unika ta’ applikazzjoni u permess uniku 

Artikolu 4 

Proċedura unika ta’ applikazzjoni 

1. L-applikazzjoni għar-residenza u x-xogħol fit-territorju ta’ Stat Membru għandha tiġi 
ppreżentati fi proċedura unika ta’ applikazzjoni. 

2. L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-applikazzjoni u jadottaw deċiżjoni biex 
jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-
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rekwiżiti speċifikati fil-liġi nazzjonali. Id-deċiżjoni li jingħata, jiġi modifikat jew 
jiġġedded il-permess uniku għandha tikkostitwixxi titlu magħqud wieħed li jinkludi 
kemm il-permess ta’ residenza u kemm tax-xogħol f’dokument amministrattiv wieħed. 

Artikolu 5 

Awtorità kompetenti 

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-awtorità kompetenti biex tirċievi l-applikazzjoni 
u toħroġ il-permess uniku.  

2. L-awtorità magħżula għandha tipproċessa l-applikazzjoni u tadotta deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni mill-iktar fis u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data 
li fiha tkun saret l-applikazzjoni. 

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-komplessità ta' l-eżami ta' l-applikazzjoni, it-
terminu msemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jkun estiż. 

3. L-awtorità magħżula għandha tinnotifika d-deċiżjoni lill-applikant bil-miktub skond il-
proċeduri ta’ notifika stipulati fil-leġiżlazzjoni rilevanti. 

4. Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-applikazzjoni ma tkunx biżżejjed, l-awtorità 
magħżula għandha tinnotifika lill-applikant dwar l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
Il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm l-awtoritajiet jirċievu l-
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 

Artikolu 6 

Permess uniku 

1. L-Istati Membri għandhom joħorġu l-permess uniku billi jużaw il-format uniformi 
stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 u għandhom jindikaw l-informazzjoni dwar 
il-permess tax-xogħol skond l-Anness tiegħu, a, 7.5-9. 

2. L-Istati Membri m’għandhomx joħorġu permessi addizzjonali, partikolarment 
permessi tax-xogħol ta’ kwalunkwe tip bħala prova ta’ l-aċċess mogħti għas-suq tax-
xogħol.  

Artikolu 7 

Permessi ta’ residenza maħruġa għal skopijiet oħra li mhumiex ta’ xogħol 

1. Meta jinħarġu l-permessi ta’ residenza skond ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 l-
Istati Membri għandhom jindikaw l-informazzjoni relatata mal-permess tax-xogħol 
irrispettivament mit-tip tal-permess. 2. L-Istati Membri m’għandhomx joħorġu permessi 
addizzjonali, partikolarment permessi tax-xogħol ta’ kwalunkwe tip bħala prova ta’ l-
aċċess mogħti għas-suq tax-xogħol. 
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Artikolu 8 

Rimedji 

1. Deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma jiġix modifikat jew 
imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess uniku fuq il-bażi tal-kriterji speċifikati fil-liġi 
Komunitarja jew nazzjonali, għandha tkun motivata fin-notifika miktuba. 

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma jiġix 
modifikat jew imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi kkontestata 
quddiem il-qrati ta’ l-Istat Membru kkonċernat. In-notifika miktuba għandha tispeċifika 
l-proċeduri possibbli ta' rimedju disponibbli u t-terminu biex tittieħed dik l-azzjoni.  

Artikolu 9 

Aċċess għall-informazzjoni  

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jinfurmaw liċ-ċittadin minn 
pajjiż terz u lill-persuna li ser tħaddmu fil-futur dwar id-dokumenti ta’ prova li jinħtieġu 
biex jikkompletaw l-applikazzjoni.  

Artikolu 10 

Miżati 

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-applikanti biex iħallsu l-miżati għall-ipproċessar ta’ l-
applikazzjonijiet skond din id-Direttiva. Il-livell tal-miżati għandu jkun proporzjonat u 
jista’ jkun ibbażat fuq il-prinċipju tas-servizz attwalment ipprovdut.  

Artikolu 11 

Drittijiet fuq il-bażi tal-permess uniku  

1. Matul il-perjodu tal-validità tiegħu, il-permess uniku għandu jintitola lid-detentur 
tiegħu għall-inqas: 

(a) li jidħol, jerġa’ jidħol u jgħix fit-territorju ta’ l-Istat Membru li joħroġ il-permess 
uniku;  

(b) li jgħaddi minn Stati Membri oħra sabiex jeżerċita d-drittijiet taħt il-punt (a); 

(c) li jkollu aċċess liberu għat-territorju kollu ta' l-Istat Membru kkonċernat li joħroġ il-
permess uniku, fil-limiti li hemm hemm dispożizzjoni dwarhom fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali għal raġunijiet ta' sigurtà;  

(d) li jeżerċita l-attivitajiet awtorizzati taħt il-permess uniku;  

(e) li jkun infurmat dwar id-drittijiet tiegħu relatati mal-permess mogħtija b'din id-
Direttiva jew bil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
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Kapitolu III 

Dritt għat-trattament ugwali 

Artikolu 12 

1. Il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi għandhom igawdu minn trattament ugwali bħaċ-ċittadini 
għall-inqas fir-rigward ta’: 

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-ħlas u t-tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol;  

(b) il-libertà ta' assoċjazzjoni u affiljazzjoni u sħubija ta' organizzazzjoni li tirrappreżenta 
l-ħaddiema jew lil min iħaddem jew ta' xi organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-politika pubblika 
u s-sigurtà pubblika. 

(c) l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali; 

(d) ir-rikonoxximent ta' diplomi, ċertifikati u kwalifiki professjonali oħra, skond il-
proċeduri nazzjonali rilevanti; 

(e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Ġunju 971 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà soċjali 
għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-familja tagħhom li 
jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 li jestendi 
d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom biss għandu japplika b'dan il-mod; 

(f) il-ħlas ta’ pensjonijiet miksuba meta jiċċaqalqu għal pajjiż terz; 

(g) il-benefiċċji tat-taxxa; 

(h) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-forniment tal-prodotti u s-servizzi disponibbli 
għall-pubbliku inkluż il-proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u l-assistenza li jistgħu 
jagħtu l-uffiċċji ta’ l-impjieg.  

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw it-trattament ugwali bħaċ-ċittadini:  

(a) billi jitolbu evidenza tal-profiċjenza adattata fil-lingwa għall-aċċess għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ. L-aċċess għall-università jista' jkun suġġett għat-twettiq ta' prerekwiżiti 
speċifiċi edukattivi. 

(b) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt il-paragrafi 1(c) rigward għotjiet għall-
istudju; 
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(c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt il-paragrafi 1(h) rigward l-akkomodazzjoni 
pubblika għal każijiet fejn iċ-ċittadin minn pajjiż terz ikun ilu jgħix jew li jkollu d-dritt li 
jgħix fit-territorju għal mill-inqas tliet snin; 

(d) billi jillimitaw id-drittijiet mogtħija taħt il-paragrafi (a), (b) u (g) għal dawk il-
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jkollhom impjieg; 

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi 
terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-benefiċċji tal-qgħad. 

Artikolu 13 

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika bla ħsara għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli ta': 

(a) il-leġiżlazzjoni Komunitarja, inkluż il-ftehimiet bilaterali u multilaterali bejn il-
Komunità, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-waħda, u pajjiż terz 
wieħed jew aktar, min-naħa l-oħra. 

(b) il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż 
terz wieħed jew aktar; 

2. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għad-dritt ta’ l-Istati Membri li jadottaw jew 
iżommu dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli għall-persuni li tapplika għalihom. 

Kapitolu IV 

Dispożizzjonijiet finali 

Artikolu 14 

Kull Stat Membru għandu jiżgura li ġabra ta’ informazzjoni aġġornata b’mod regolari, 
dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u ta’ residenza taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju 
tiegħu għal skopijiet ta’ xogħol, tkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali.  

Rappurtar 

Artikolu 15 

1. Perjodikament, u għall-ewwel darba mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data 
speċifikata fl-Artikolu 16, il-Kummisjoni għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri 
u għandha tipproponi kwalunkwe emenda li tkun meħtieġa.  



 

MT 24   MT 

2. Kull sena, u għall-ewwel darba mhux aktar tard mill-1 ta’ April ta’ [sena wara d-
data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra permezz tan-netwerk 
stabbilit bid-Deċiżjoni 2006/688/KE l-istatistiċi dwar il-volumi ta’ ċittadini 
minn pajjiżi terzi li jkunu ngħataw jew kellhom imġedded il-permess uniku jew 
li kellhom il-permess uniku irtirat matul is-sena kalendarja preċedenti, 
b'indikazzjoni tan-nazzjonalità u x-xogħol tagħhom. L-istatistiċi dwar il-membri 
tal-familja ammessi għandhom jiġu kkomunikati bl-istess mod.  

Traspożizzjoni 

Artikolu 16 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn .......... Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test 
ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u 
din id-Direttiva. 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal 
din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni 
tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir din ir-referenza għandhom 
jiġu deċiżi mill-Istati Membri. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 
ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. 

Dħul fis-seħħ  

Artikolu 17 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 

Destinatarji 

Artikolu 15 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmul fi Brussell,  

 Għall-Kunsill 
 Il-President 
  


