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Emenda 78
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Huwa xieraq li tiġi ffaċilitata l-
ammissjoni ta' riċerkaturi permezz ta’ 
proċedura ta' ammissjoni li ma tiddependix 
fuq ir-relazzjoni legali mal-organizzazzjoni 
tar-riċerka ospitanti, u billi ma jkunx 
meħtieġ iktar permess tax-xogħol apparti l-
permess ta' residenza jew il-viża għal 
permanenza fit-tul . Din il-proċedura 
għandha tkun bbażata fuq il-
kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet 
tar-riċerka u l-awtoritajiet tal-
immigrazzjoni fl-Istati Membri. Għandha 
tagħti lil tal-ewwel rwol ċentrali fil-
proċedura ta' ammissjoni bil-ħsieb li jiġi 
ffaċilitat u jitħaffef d-dħul u r-residenza ta' 
riċerkaturi minn pajjiżi terzi fl-Unjoni 
filwaqt li jiġu ppreservati l-prerogattivi tal-
Istati Membri fir-rigward tal- politika tal-
immigrazzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' 
riċerka approvati minn qabel mill-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jiffirmaw 
ftehim ta' akkoljenza ma' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi bl-iskop li jitwettaq proġett ta' riċerka. 
L-Istati Membri għandhom 
joħorġu awtorizzazzjoni abbażi tal-ftehim 
ta' akkoljenza jekk jintlaħqu l-
kondizzjonijiet għad-dħul u r-residenza.

(9) Huwa xieraq li tiġi ffaċilitata l-
ammissjoni ta' riċerkaturi permezz ta’ 
proċedura ta' ammissjoni li ma tiddependix 
fuq ir-relazzjoni legali mal-organizzazzjoni 
tar-riċerka ospitanti, u billi ma jkunx 
meħtieġ iktar permess tax-xogħol apparti l-
permess ta' residenza jew il-viża għal 
permanenza fit-tul . Din il-proċedura 
għandha tkun ibbażata fuq il-
kollaborazzjoni bejn organizzazzjonijiet 
tar-riċerka u l-awtoritajiet tal-
immigrazzjoni fl-Istati Membri. Għandha 
tagħti lil tal-ewwel rwol ċentrali fil-
proċedura ta' ammissjoni bil-ħsieb li jiġi 
ffaċilitat u jitħaffef d-dħul u r-residenza ta' 
riċerkaturi minn pajjiżi terzi fl-Unjoni 
filwaqt li jiġu ppreservati l-prerogattivi tal-
Istati Membri fir-rigward tal- politika tal-
immigrazzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' 
riċerka approvati minn qabel mill-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jiffirmaw 
ftehim ta' akkoljenza inkluż fejn ikun 
xieraq kuntratt ta' impjieg ma' ċittadin ta' 
pajjiż terz għall-finijiet tat-twettiq ta' 
proġett ta' riċerka. L-Istati Membri 
għandhom joħorġu awtorizzazzjoni abbażi 
tal-ftehim ta' akkoljenza jekk jintlaħqu l-
kondizzjonijiet għad-dħul u r-residenza.

Or. en

Emenda 79
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex l-Unjoni issir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi b’ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz, il-membri tal-familji tar-riċerkaturi, 
kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 
2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 
dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-
familja, għandhom ikunu ammessi 
magħhom. Huma għandhom jibbenefikaw 
minn dispożizzjonijiet dwar il-mobilità fl-
Unjoni, u għandu jkollhom ukoll aċċess 
għas-suq tax-xogħol .

(11) Sabiex l-Unjoni issir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi u studenti b’ċittadinanza 
ta’ pajjiż terz, il-membri tal-familji tar-
riċerkaturi u l-istudenti, kif definit fid-
Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-
22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja, għandhom 
ikunu ammessi magħhom. Huma 
għandhom jibbenefikaw minn 
dispożizzjonijiet dwar il-mobilità fl-
Unjoni, u għandu jkollhom ukoll aċċess 
għas-suq tax-xogħol .

Or. en

Emenda 80
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex l-Unjoni issir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi b’ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz, il-membri tal-familji tar-riċerkaturi, 
kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 
2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 
dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-
familja, għandhom ikunu ammessi 
magħhom. Huma għandhom jibbenefikaw 
minn dispożizzjonijiet dwar il-mobilità fl-
Unjoni, u għandu jkollhom ukoll aċċess 
għas-suq tax-xogħol .

(11) Sabiex l-Unjoni issir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi b’ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz, il-membri tal-familji tar-riċerkaturi, 
kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 
2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 
dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-
familja, għandhom ikunu ammessi 
magħhom. Huma għandhom jibbenefikaw 
minn dispożizzjonijiet dwar il-mobilità fl-
Unjoni, u għandu jkollhom ukoll aċċess 
għas-suq tax-xogħol . Minbarra dan, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw li 
jistabbilixxu ċentri ta' informazzjoni fit-
terzi pajjiżi kif ukoll fit-territorju tagħhom 
fejn ir-riċerkaturi, l-istudenti, il-persuni 
f'taħriġ u l-au-pairs ikunu jistgħu 
jakkwistaw b'mod faċli l-informazzjoni 
kollha relatata mad-drittijiet tagħhom fir-
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rigward tal-aċċess għas-suq tax-xogħol, l-
assigurazzjoni soċjali u l-permessi ta' 
residenza.

Or. en

Emenda 81
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fejn huwa opportun, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mħeġġa biex iqisu l-
kandidati b’PhD bħala riċerkaturi.

(12) Fejn huwa opportun, l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-kandidati b'PhD bħala 
riċerkaturi u studenti fi skola sekondarja 
għal taħriġ vokazzjonali bħala studenti.

Or. en

Emenda 82
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fejn huwa opportun, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mħeġġa biex iqisu l-
kandidati b’PhD bħala riċerkaturi.

(12) Fejn huwa opportun, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mħeġġa biex iqisu l-
kandidati b'PhD bħala riċerkaturi iżda l-
Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li 
gradi edukattivi oħra jew esperjenza 
prattika jkunu adegwati għal skopijiet 
speċifiċi ta' riċerka.

Or. en

Emenda 83
Nadja Hirsch
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Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri jistgħu jitolbu ħlas 
m’għand l-applikanti biex jipproċessaw l-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni. It-
tariffi għandhom ikunu pproporzjonati 
mal-iskop tal-permanenza.

(25) L-Istati Membri jistgħu jitolbu ħlas 
m’għand l-applikanti biex jipproċessaw l-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni. It-
tariffi għandhom ikunu pproporzjonati 
mal-iskop tal-permanenza sabiex tkun 
enfasizzata attitudni akkoljenti u jiġi 
evitat kwalunkwe effett detterrenti.

Or. en

Emenda 84
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-ammissjoni tista’ tiġi rrifjutata għal 
raġunijiet iġġustifikati kif dovut. B’mod 
partikolari, l-ammissjoni tista' tiġi rrifjutata 
jekk Stat Membru jqis, abbażi ta’ 
valutazzjoni tal-fatti, f’każ individwali, li 
ċ-ċittadin tal-pajjiż terz ikkonċernat huwa 
theddida potenzjali għall-ordni pubbliku,
għas-sigurtà pubblika jew għas-saħħa 
pubblika .

(28) L-ammissjoni tista’ tiġi rrifjutata għal 
raġunijiet iġġustifikati kif dovut. B’mod 
partikolari, l-ammissjoni tista' tiġi rrifjutata 
jekk Stat Membru jqis, abbażi ta’ 
valutazzjoni tal-fatti, f’każ individwali, li 
ċ-ċittadin tal-pajjiż terz ikkonċernat huwa 
theddida potenzjali għall-ordni pubbliku 
jew għas-sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 85
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jinfurmaw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
japplikaw għall-ammissjoni fi Stati 
Membri skont din id-Direttiva, bid-
deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni 
tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dan 
bil-miktub kemm jista’ jkun malajr, u l-
aktar tard fi żmien 60 jum, jew kemm jista' 
jkun malajr, u mhux aktar tard minn 30 
ġurnata fil-każ ta’ riċerkaturi u ta’ studenti 
koperti minn programmi tal-Unjoni inklużi 
l-miżuri għall-mobilità, skadenzi li jibdew 
mid-data tal-applikazzjoni.

(30) L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jinfurmaw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
japplikaw għall-ammissjoni fi Stati 
Membri skont din id-Direttiva, bid-
deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni 
tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dan 
bil-miktub kemm jista’ jkun malajr, u l-
aktar tard fi żmien 90 jum, jew kemm jista' 
jkun malajr, u mhux aktar tard minn 
45 ġurnata fil-każ ta’ riċerkaturi u ta’ 
studenti koperti minn programmi tal-
Unjoni inklużi l-miżuri għall-mobilità, 
skadenzi li jibdew mid-data tal-
applikazzjoni.

Or. en

Emenda 86
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-mobilità fl-Unjoni , tar-riċerkaturi, 
tal-istudenti u tal-apprentisti mħallsin biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiż terz għandha tiġi 
ffaċilitata, . Għar-riċerkaturi, din id-
Direttiva għandha ttejjeb ir-regoli li 
jirrigwardaw il-perjodu li għalih l-
awtorizzazzjoni mogħtija mill-ewwel Stat 
Membru għandha tkopri l-permanenza fi 
Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun 
meħtieġ ftehim ta’ akkoljneza ġdid. 
Għandu jseħħ titjib fil-qagħda tal-istudenti 
u l-grupp il-ġdid ta’ apprentisti mħallsin, 
billi jitħallew joqogħdu fit-tieni Stat 
Membru għal perjodi li jtulu bejn it-tliet 
xhur u s-sitt xhur, dejjem jekk jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet ġenerali stipulati f’din d-
Direttiva. Għall-apprentisti biċ-ċittadinanza 
ta’ pajjiż terz li ġejjin fl-Unjoni bħala 

(31) Il-mobilità fl-Unjoni , tar-riċerkaturi, 
tal-istudenti, tal-apprentisti mħallsin u 
mhux imħallsin, biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz, għandha tiġi ffaċilitata. Għar-
riċerkaturi, din id-Direttiva għandha ttejjeb 
ir-regoli li jirrigwardaw il-perjodu li għalih 
l-awtorizzazzjoni mogħtija mill-ewwel Stat 
Membru għandha tkopri l-permanenza fi 
Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun 
meħtieġ ftehim ta’ akkoljenza ġdid. 
Għandu jseħħ titjib fil-qagħda tal-istudenti 
u l-grupp il-ġdid ta’ apprentisti mħallsin, 
billi jitħallew joqogħdu fit-tieni Stat 
Membru għal perjodi li jtulu bejn it-tliet 
xhur u s-sitt xhur, dejjem jekk jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet ġenerali stipulati f’din d-
Direttiva. Għall-apprentisti biċ-ċittadinanza 
ta’ pajjiż terz li ġejjin fl-Unjoni bħala 
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ħaddiema bi trasferiment intrażjendali, 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-mobilita
fl-Unjoni skont in-natura tat-trasferiment 
tagħhom għandhom japplilkaw skont [id-
Direttiva 2013/xx/UE dwar it-trasferimenti 
intrażjendali].

ħaddiema bi trasferiment intrażjendali, 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-mobilità
fl-Unjoni skont in-natura tat-trasferiment 
tagħhom għandhom japplilkaw skont [id-
Direttiva 2013/xx/UE dwar it-trasferimenti 
intrażjendali].

Or. en

Emenda 87
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex l-istudenti biċ-ċittadinanza ta' 
pajjiż terz ikunu jistgħu jkopru aħjar parti 
mill-ispiża tal-istudju tagħhom, għandhom 
jingħataw aċċess akbar għas-suq tax-
xogħol skont il-kondizzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva , jiġifieri mill-inqas 20 
siegħa fil-ġimgħa . Il-prinċipju ta' aċċess 
għall-istudenti għas-suq tax-xogħol għandu 
jkun regola ġenerali. Madankollu, 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jieħdu kont tas-
sitwazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
nazzjonali tagħhom, għalkemm dan ma 
jistax ipoġġi f’riskju li jiġi miċħud 
kompletament id-dritt li huma jaħdmu.

(33) Sabiex l-istudenti biċ-ċittadinanza ta' 
pajjiż terz ikunu jistgħu jkopru aħjar parti 
mill-ispiża tal-istudju tagħhom, għandhom 
jingħataw aċċess akbar għas-suq tax-
xogħol skont il-kondizzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva , jiġifieri mill-inqas 20 
siegħa fil-ġimgħa . Il-prinċipju ta' aċċess 
għall-istudenti għas-suq tax-xogħol għandu 
jkun regola ġenerali.

Or. en

Emenda 88
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex l-istudenti biċ-ċittadinanza ta' (33) Sabiex l-istudenti biċ-ċittadinanza ta' 
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pajjiż terz ikunu jistgħu jkopru aħjar parti 
mill-ispiża tal-istudju tagħhom, għandhom 
jingħataw aċċess akbar għas-suq tax-
xogħol skont il-kondizzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva , jiġifieri mill-inqas 20 
siegħa fil-ġimgħa . Il-prinċipju ta' aċċess 
għall-istudenti għas-suq tax-xogħol għandu 
jkun regola ġenerali. Madankollu, 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jieħdu kont tas-
sitwazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
nazzjonali tagħhom, għalkemm dan ma 
jistax ipoġġi f’riskju li jiġi miċħud 
kompletament id-dritt li huma jaħdmu.

pajjiż terz ikunu jistgħu jkopru aħjar parti 
mill-ispiża tal-istudju tagħhom, għandhom 
jingħataw aċċess akbar għas-suq tax-
xogħol skont il-kondizzjonijiet stipulati 
f'din id-Direttiva , jiġifieri mill-inqas 
10 sigħat fil-ġimgħa . Il-prinċipju ta' aċċess 
għall-istudenti għas-suq tax-xogħol għandu 
jkun regola ġenerali. Madankollu, 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jieħdu kont tas-
sitwazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
nazzjonali tagħhom, għalkemm dan ma 
jistax ipoġġi f’riskju li jiġi miċħud 
kompletament id-dritt li huma jaħdmu.

Or. en

Emenda 89
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Bħala parti mill-ispinta sabiex fil-futur 
ikun hemm forza tax-xogħol kkwalifikata
tajjeb, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-istudenti li jiggradwaw fl-
Unjoni jibqgħu fit-territorju tagħhom biex 
jidentifikaw opportunitajiet ta’ xogħol jew 
jiftħu negozju fi żmien 12-il xahar wara li 
tiskadi tal-ewwel awtorizzazzjoni. Huma 
għandhom ukoll jippermettu lir-riċerkaturi 
biex jagħmlu hekk wara li jlestu l-proġett 
ta’ riċerka tagħhom, kif definit fil-ftehim 
ta’ akkoljenza. Dan m’għandux jwassal 
għad-dritt awtomatiku ta’ aċċesss għas-suq 
tax-xogħol jew biex jinfetaħ negozju. 
Jistgħu skont l-Artikolu 24 jintalbu jagħtu 
prova.

(34) Bħala parti mill-ispinta sabiex fil-futur 
ikun hemm forza tax-xogħol ikkwalifikata
tajjeb, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-istudenti li jiggradwaw fl-
Unjoni jibqgħu fit-territorju tagħhom biex 
jidentifikaw opportunitajiet ta’ xogħol jew 
jiftħu negozju fi żmien tal-anqas 18-il 
xahar wara li tiskadi l-ewwel
awtorizzazzjoni. Huma għandhom ukoll 
jippermettu lir-riċerkaturi jagħmlu hekk 
wara li jlestu l-proġett ta’ riċerka tagħhom, 
kif definit fil-ftehim ta’ akkoljenza. Dan 
m’għandux jwassal għad-dritt awtomatiku 
ta’ aċċess għas-suq tax-xogħol jew biex 
jinfetaħ negozju. Jistgħu skont l-Artikolu 
24 jintalbu jagħtu prova.

Or. en
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Emenda 90
Emer Costello

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Bħala parti mill-ispinta sabiex fil-futur 
ikun hemm forza tax-xogħol kkwalifikata
tajjeb, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-istudenti li jiggradwaw fl-
Unjoni jibqgħu fit-territorju tagħhom biex 
jidentifikaw opportunitajiet ta’ xogħol jew 
jiftħu negozju fi żmien 12-il xahar wara li 
tiskadi tal-ewwel awtorizzazzjoni. Huma 
għandhom ukoll jippermettu lir-riċerkaturi 
biex jagħmlu hekk wara li jlestu l-proġett 
ta’ riċerka tagħhom, kif definit fil-ftehim 
ta’ akkoljenza. Dan m’għandux jwassal 
għad-dritt awtomatiku ta’ aċċesss għas-suq 
tax-xogħol jew biex jinfetaħ negozju. 
Jistgħu skont l-Artikolu 24 jintalbu jagħtu 
prova.

(34) Sabiex titjieb l-attrattività tal-Istati 
Membri bħala destinazzjoni għall-istudju, 
u bħala parti mill-ispinta sabiex fil-futur 
ikun hemm forza tax-xogħol ikkwalifikata
tajjeb, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-istudenti li jiggradwaw fl-
Unjoni jibqgħu fit-territorju tagħhom biex 
jidentifikaw opportunitajiet ta’ xogħol jew 
jiftħu negozju fi żmien 12-il xahar wara li 
tiskadi l-ewwel awtorizzazzjoni. Huma 
għandhom ukoll jippermettu lir-riċerkaturi 
jagħmlu hekk wara li jlestu l-proġett ta’ 
riċerka tagħhom, kif definit fil-ftehim ta’ 
akkoljenza. Dan m’għandux jwassal għad-
dritt awtomatiku ta’ aċċess għas-suq tax-
xogħol jew biex jinfetaħ negozju. Jistgħu 
skont l-Artikolu 24 jintalbu jagħtu prova.

Or. en

Emenda 91
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva huma bla ħsara għall-
kompetenza tal-Istati Membri li jirregolaw 
il-volum ta’ ammissjoni ta' ċittadini minn 
pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ xogħol.

imħassar

Or. en
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Emenda 92
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi, l-istudenti, l-istudenti tal-
iskola, l-apprentisti, il-voluntiera u l-au-
pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz, huwa 
importanti li jiġi żgurat it-trattament ġust 
tagħhom skont l-Artikolu 79 tat-Trattat. 
Dawn il-gruppi huma intitolati għal 
trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti skont id-
Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011, dwar proċedura ta’ 
applikazzjoni unika għal permess uniku 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet 
għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti 
legalment fi Stat Membru. Aktar drittijiet 
favorevoli rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali għal trattament indaqs għandhom 
jibqgħu għal riċerkaturi biċ-ċittadinanza 
ta' pajjiż terz, bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti, kif definit fir-
Regolament Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà 
soċjali, minbarra d-drittijiet mogħtija 
skont id-Direttiva 2011/98/UE.
Attwalment din tal-aħħar tipprevedi l-
possibbiltà li l-Istati Membri jillimitaw it-
trattament indaqs fir-rigward ta’ fergħat ta' 
sigurtà soċjali, inklużi l-benefiċċji tal-
familja, u din il-possibbiltà ta’ limitazzjoni 
tista’ tolqot lir-riċerkaturi. Barra minn 
hekk, indipendentement minn jekk l-
Unjoni jew il-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru ospitanti tagħtix lit-tfal tal-iskola, 
lill-voluntiera, lill-apprentisti mhux 
imħallsin u lill-au-pairs biċ-ċittadinanza ta’ 
pajjiz terz l-aċċess għas-suq tax-xogħol, 
huma għandhom igawdu d-drittijiet għal 

(36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi, l-istudenti, l-istudenti tal-
iskola, l-apprentisti, il-voluntiera u l-au-
pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz, huwa 
importanti li jiġi żgurat it-trattament ġust 
tagħhom skont l-Artikolu 79 tat-Trattat. 
Uħud minn dawn il-gruppi huma intitolati 
għal trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti skont id-
Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011, dwar proċedura ta’ 
applikazzjoni unika għal permess uniku 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet 
għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti 
legalment fi Stat Membru. Attwalment id-
Direttiva 2011/98/UE tipprevedi l-
possibbiltà li l-Istati Membri jillimitaw it-
trattament indaqs fir-rigward ta’ fergħat ta’ 
sigurtà soċjali, inklużi l-benefiċċji tal-
familja, u din il-possibbiltà ta’ limitazzjoni 
għandha tapplika wkoll għar-riċerkaturi. 
Barra minn hekk, indipendentement minn 
jekk l-Unjoni jew il-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru ospitanti tagħtix lit-tfal tal-iskola, 
lill-voluntiera, lill-apprentisti mhux 
imħallsin u lill-au-pairs biċ-ċittadinanza ta’ 
pajjiz terz l-aċċess għas-suq tax-xogħol, 
huma għandhom igawdu d-drittijiet għal 
trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward aċċess għal 
prodotti u servizzi kif ukoll il-forniment ta' 
prodotti u servizzi disponibbli għall-
pubbliku.
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trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward aċċess għal 
oġġetti u servizzi kif ukoll il-forniment ta' 
oġġetti u servizzi disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 93
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi, l-istudenti, l-istudenti tal-
iskola, l-apprentisti, il-voluntiera u l-au-
pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz, huwa 
importanti li jiġi żgurat it-trattament ġust 
tagħhom skont l-Artikolu 79 tat-Trattat. 
Dawn il-gruppi huma intitolati għal 
trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti skont id-
Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011, dwar proċedura ta’ 
applikazzjoni unika għal permess uniku 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet 
għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti 
legalment fi Stat Membru. Aktar drittijiet 
favorevoli rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali għal trattament indaqs għandhom 
jibqgħu għal riċerkaturi biċ-ċittadinanza ta' 
pajjiż terz, bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti, kif definit fir-Regolament 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
sistemi ta’ sigurtà soċjali, minbarra d-
drittijiet mogħtija skont id-
Direttiva 2011/98/UE. Attwalment din tal-
aħħar tipprevedi l-possibbiltà li l-Istati 
Membri jillimitaw it-trattament indaqs fir-

(36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti 
għar-riċerkaturi, l-istudenti, l-istudenti tal-
iskola, l-apprentisti, il-voluntiera u l-au-
pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz, huwa 
importanti li jiġi żgurat it-trattament ġust 
tagħhom skont l-Artikolu 79 tat-Trattat. 
Dawn il-gruppi huma intitolati għal 
trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti skont id-
Direttiva 2011/98/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Diċembru 2011, dwar proċedura ta’ 
applikazzjoni unika għal permess uniku 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex 
jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u dwar ġabra komuni ta’ drittijiet 
għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi residenti 
legalment fi Stat Membru. Aktar drittijiet 
favorevoli rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali għal trattament indaqs għandhom 
jibqgħu għal riċerkaturi biċ-ċittadinanza ta' 
pajjiż terz, bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti, kif definit fir-Regolament 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
sistemi ta’ sigurtà soċjali, minbarra d-
drittijiet mogħtija skont id-
Direttiva 2011/98/UE. Attwalment din tal-
aħħar tipprevedi l-possibbiltà li l-Istati 
Membri jillimitaw it-trattament indaqs fir-
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rigward ta’ fergħat ta' sigurtà soċjali, 
inklużi l-benefiċċji tal-familja, u din il-
possibbiltà ta’ limitazzjoni tista’ tolqot lir-
riċerkaturi. Barra minn hekk, 
indipendentement minn jekk l-Unjoni jew 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti 
tagħtix lit-tfal tal-iskola, lill-voluntiera, lill-
apprentisti mhux imħallsin u lill-au-pairs 
biċ-ċittadinanza ta’ pajjiz terz l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol, huma għandhom 
igawdu d-drittijiet għal trattament indaqs 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
rigward aċċess għal oġġetti u servizzi kif 
ukoll il-forniment ta' oġġetti u servizzi 
disponibbli għall-pubbliku.

rigward ta’ fergħat ta' sigurtà soċjali, 
inklużi l-benefiċċji tal-familja, u din il-
possibbiltà ta’ limitazzjoni tista’ tolqot lir-
riċerkaturi. Gruppi oħra koperti minn din 
id-Direttiva għandhom ikunu intitolati 
wkoll għal trattament ugwali bħaċ-
ċittadini fir-rigward tal-intitolar għas-
sigurtà soċjali. Barra minn hekk, 
indipendentement minn jekk l-Unjoni jew 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti 
tagħtix lit-tfal tal-iskola, lill-voluntiera, lill-
apprentisti mhux imħallsin u lill-au-pairs 
biċ-ċittadinanza ta’ pajjiz terz l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol, huma għandhom 
igawdu d-drittijiet għal trattament indaqs 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
rigward aċċess għal prodotti u servizzi kif 
ukoll il-forniment ta' prodotti u servizzi 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 94
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “apprentist mhux imħallas” tfisser 
ċittadin ta' pajjiż terz li ġie ammess fit-
territorju ta' Stat Membru għal perijodu ta' 
taħriġ mingħajr ħlas, skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat ;

(e) “apprentist mhux imħallas” tfisser 
ċittadin ta' pajjiż terz li ġie ammess fit-
territorju ta' Stat Membru għal perijodu ta' 
taħriġ mingħajr ħlas bħala parti mill-
edukazzjoni tiegħu, skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat ;

Or. en

Emenda 95
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “apprentist imħallas” tfisser ċittadin ta’ 
pajjiż terz li jkun ġie ammess fit-territorju 
ta’ Stat Membru għal perjodu ta' taħriġ li 
għalih jingħata ħlas skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat;

(f) “apprentist imħallas” tfisser ċittadin ta’ 
pajjiż terz li jkun ġie ammess fit-territorju 
ta’ Stat Membru għal perjodu ta' taħriġ li 
għalih jingħata ħlas skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat 
u/jew ftehim kollettiv applikabbli fl-Istat 
Membru;

Or. en

Emenda 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “voluntier” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz 
ammess fit-territorju ta’ Stat Membru biex 
jieħu sehem fi skema rikonoxxuta ta’ 
servizz volontarju;

(g) voluntier” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz 
ammess fit-territorju ta’ Stat Membru biex 
jieħu sehem fi skema rikonoxxuta ta’ 
servizz volontarju, li jwettaq attivitajiet li 
jsiru b'mod volontarju abbażi tal-għażla u 
l-motivazzjoni ħielsa proprja u mingħajr 
tħassib dwar gwadann finanzjarju u fejn 
l-għan primarju ma jkunx il-profitt, li 
huma ta' benefiċċju għall-voluntiera, għal 
dawk li jirċievu s-servizzi ta' assoċjazzjoni 
ta' voluntiera, il-komunitajiet u s-soċjetà 
inġenerali;

Or. en

Emenda 97
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) “au-pair” tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz li 
temporanjament tilqgħu familja fit-
territorju ta' Stat Membru biex iwettaq 
xogħol tad-dar ħafif u jieħu ħsieb it-tfal 
sabiex itejjeb il-ħiliet lingwistiċi kif ukoll 
l-għarfien tiegħu tal-pajjiż ospitanti;

(i) “au-pair” tfisser ċittadin żagħżugħ ta’ 
pajjiż terz li għal perjodu definit ta' żmien
tilqgħu familja fit-territorju ta' Stat 
Membru biex iwettaq xogħol tad-dar ħafif 
u/jew jieħu ħsieb it-tfal sabiex itejjeb il-
ħiliet lingwistiċi kif ukoll l-għarfien tiegħu 
tal-pajjiż ospitanti;

Or. en

Emenda 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) “au-pair” tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz li 
temporanjament tilqgħu familja fit-
territorju ta' Stat Membru biex iwettaq 
xogħol tad-dar ħafif u jieħu ħsieb it-tfal 
sabiex itejjeb il-ħiliet lingwistiċi kif ukoll 
l-għarfien tiegħu tal-pajjiż ospitanti;

(i) “au-pair” tfisser ċittadin ta’ pajjiż terz li 
temporanjament tilqgħu familja fit-
territorju ta' Stat Membru biex iwettaq 
xogħol tad-dar ħafif u/jew jieħu ħsieb it-
tfal sabiex itejjeb il-ħiliet lingwistiċi kif 
ukoll l-għarfien tiegħu tal-pajjiż ospitanti;

Or. en

Emenda 99
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “organizzazzjoni ta' riċerka” tfisser 
kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew 
privata li twettaq riċerka u li ġiet approvata 
għall-iskop ta' din id-Direttiva minn Stat 
Membru skont il-liġi u l-prattika 

(k) “organizzazzjoni ta' riċerka” tfisser 
kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew 
privata u kumpanija li twettaq riċerka u li 
ġiet approvata għall-iskop ta' din id-
Direttiva minn Stat Membru skond il-liġi u 
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amministrattiva ta' dan tal-aħħar; l-prattika amministrattiva ta' dan tal-aħħar;

Or. en

Emenda 100
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) “ħlas” tfisser il-pagament, fi 
kwalunkwe forma li jista’ jkun, li wieħed 
jirċievi għas-servizzi mwettqa u li jiġi 
kkunsidrat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-prattika stabbilita bħala element 
kostitwenti fir-relazzjoni ta’ impjieg;

(m) “ħlas” tfisser il-pagament, fi 
kwalunkwe forma li jista’ jkun, li wieħed 
jirċievi għas-servizzi mwettqa u li jiġi 
kkunsidrat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u/jew il-ftehim kollettiv applikabbli bħala 
element kostitwenti fir-relazzjoni ta’ 
impjieg;

Or. en

Emenda 101
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ftehim bilaterali jew 
multilaterali konkluż bejn Stat Membru 
jew aktar u pajjiż terz jew aktar.

(b) ftehim bilaterali jew multilaterali bejn 
Stat Membru jew aktar u pajjiż terz jew 
aktar.

Or. en

Emenda 102
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tkun bla ħsara għad-dritt 
tal-Istati Membri biex jadottaw jew 
iżommu dispożizzjonijiet li huma aktar 
favorevoli għall-persuni li hija tapplika 
għalihom skont l-Artikoli 21, 22, 23, 24, 
25, u 29, speċjalment fil-kuntest ta' 
Sħubijiet għall-Mobilità .

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

Or. en

Emenda 103
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tkun bla ħsara għad-dritt 
tal-Istati Membri biex jadottaw jew 
iżommu dispożizzjonijiet li huma aktar 
favorevoli għall-persuni li hija tapplika 
għalihom skont l-Artikoli 21, 22, 23, 24, 
25, u 29, speċjalment fil-kuntest ta' 
Sħubijiet għall-Mobilità .

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

Or. en

Emenda 104
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikollu assigurazzjoni kontra l-
mard għar- riskji kollha normalment 
koperti, bħaċ-ċittadini fl-Istat Membru 

(c) ikollu assigurazzjoni kontra l-
mard għar-riskji normalment koperti, bħaċ-
ċittadini fl-Istat Membru kkonċernat;
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konċernat;

Or. en

Emenda 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jipprovdi l-prova mitluba mill-Istat 
Membru li matul is-soġġorn tiegħu huwa 
se jkollu riżorsi suffiċjenti biex ikopri s-
sussistenza tiegħu, it-taħriġ u l-ispejjeż 
għall-vjaġġ tar-ritorn, bla ħsara għall-
valutazzjoni individwali ta’ kull każ.

(f) jipprovdi l-prova mitluba mill-Istat 
Membru li matul is-soġġorn tiegħu huwa 
se jkollu riżorsi suffiċjenti biex ikopri s-
sussistenza tiegħu, it-taħriġ u l-ispejjeż 
għall-vjaġġ tar-ritorn, bla ħsara għall-
valutazzjoni individwali ta’ kull każ. Id-
dispożizzjoni ta’ tali evidenza 
m’għandhiex tkun meħtieġa jekk iċ-
ċittadin ta’ pajjiż terz ikun qed jirċievi 
għotja jew borża ta’ studju, jekk ikun 
irċieva sponserizzazzjoni minn familja 
ospitanti, offerta ta’ xogħol minn 
kumpanija, jew offerta minn 
organizzazzjoni li topera skambji ta' 
studenti jew minn fornitur volontarju;

Or. en

Emenda 106
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippreżenta ftehim ta’ akkoljenza 
ffirmat ma' organizzazzjoni ta ‘riċerka 
skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 9(2);

(a) jippreżenta ftehim ta' akkoljenza ffirmat 
ma' organizzazzjoni ta' riċerka skont l-
Artikolu 9(1) u l-Artikolu 9(2) u kuntratt 
ta' impjieg meta skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jkunu jeżistu relazzjoni ta' 
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impjieg jew ċertifikat ta' borża ta' studju;

Or. en

Emenda 107
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jaċċettaw, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom, applikazzjoni 
ppreżentata meta ċ-ċittadin ta' pajjiż terz 
ikkonċernat ikun diġà jinsab fit-territorju 
tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom jeżaminaw, 
skond il-liġi nazzjonali tagħhom, 
applikazzjoni ppreżentata meta ċ-ċittadin 
ta' pajjiż terz ikkonċernat ikun diġà jinsab 
fit-territorju tagħhom.

Or. en

Emenda 108
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw jekk l-applikazzjonijiet 
għall-permessi ta' residenza għandhomx 
jintefgħu mir-riċerkatur jew mill-
organizzazzjoni ta' riċerka kkonċernata.

6. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw jekk l-applikazzjonijiet 
għall-permessi ta' residenza għandhomx 
jintefgħu mir-riċerkatur u mill-
organizzazzjoni ta' riċerka kkonċernata.

Or. en

Emenda 109
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6



AM\1002688MT.doc PE519.478v01-0020/41 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Stat Membru jista’, fost miżuri oħra, 
jirrifjuta li jġedded jew jiddeċiedi li jirtira 
l-approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta’ 
riċerka li ma tkunx għadha tilħaq il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 
4, jew inkella f'każijiet fejn l-approvazzjoni 
tkun inkisbet b'mod frodulenti jew meta 
organizzazzjoni ta’ riċerka tkun iffirmat 
ftehim ta’ akkoljenza ma' ċittadin ta’ pajjiż 
terz b’mod frodulenti jew b'negliġenza. 
Meta l-approvazzjoni tkun ġiet irrifjutata 
jew irtirata, l-organizzazzjoni kkonċernata 
tista’ tiġi pprojbita milli tapplika mill-ġdid 
għal approvazzjoni għal mhux aktar minn 
ħames snin mid-data tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni dwar l-irtirar jew in-nuqqas 
ta’ tiġdid.

6. Stat Membru jista’, fost miżuri oħra, 
jirrifjuta li jġedded jew jiddeċiedi li jirtira 
l-approvazzjoni ta' organizzazzjoni ta’ 
riċerka li ma tkunx għadha tilħaq il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 
4, jew inkella f'każijiet fejn l-approvazzjoni 
tkun inkisbet b'mod frodulenti jew meta 
organizzazzjoni ta’ riċerka tkun iffirmat 
ftehim ta’ akkoljenza ma' ċittadin ta’ pajjiż 
terz b’mod frodulenti jew b'intenzjoni. 
Meta l-approvazzjoni tkun ġiet irrifjutata 
jew irtirata, l-organizzazzjoni kkonċernata 
tista’ tiġi pprojbita milli tapplika mill-ġdid 
għal approvazzjoni għal mhux aktar minn 
ħames snin mid-data tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni dwar l-irtirar jew in-nuqqas 
ta’ tiġdid.

Or. en

Emenda 110
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) informazzjoni dwar ir-relazzjoni legali 
bejn l-organizzazzjoni tar-riċerka u r-
riċerkatur;

(e) informazzjoni dwar ir-relazzjoni legali 
jew ta' impjieg bejn l-organizzazzjoni tar-
riċerka u r-riċerkatur;

Or. en

Emenda 111
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun iffirma ftehim ta' taħriġ, approvat 
jekk hemm bżonn mill-awtorità rilevanti 
tal-Istat Membru kkonċernat skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
amministrattiva tiegħu, għal kollokament 
ma' impriża fis-settur pubbliku jew privat 
jew istituzzjoni ta' taħriġ vokazzjonali 
rikonoxxuti mill-Istat Membru skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
amministrattiva tiegħu.

(a) bħala parti mill-edukazzjoni tiegħu 
jkun iffirma ftehim ta' taħriġ, approvat jekk 
hemm bżonn mill-awtorità rilevanti tal-
Istat Membru kkonċernat skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
amministrattiva tiegħu, għal kollokament 
ma' impriża fis-settur pubbliku jew privat 
jew istituzzjoni ta' taħriġ vokazzjonali 
rikonoxxuti mill-Istat Membru skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
amministrattiva tiegħu.

Or. en

Emenda 112
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprova, jekk l-Istat Membru jkun 
jeħtieġ dan, li għandu l-edukazzjoni 
rilevanti preċedenti jew il-kwalifiki jew l-
esperjenza professjonali sabiex 
jibbenefika mill-esperjenza ta’ xogħol.

imħassar

Or. en

Emenda 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprova, jekk l-Istat Membru jkun 
jeħtieġ dan, li għandu l-edukazzjoni 

imħassar
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rilevanti preċedenti jew il-kwalifiki jew l-
esperjenza professjonali sabiex 
jibbenefika mill-esperjenza ta’ xogħol.

Or. en

Emenda 114
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprova, jekk l-Istat Membru jkun 
jeħtieġ dan, li għandu l-edukazzjoni 
rilevanti preċedenti jew il-kwalifiki jew l-
esperjenza professjonali sabiex 
jibbenefika mill-esperjenza ta’ xogħol.

(b) jipprova li l-perjodu ta' taħriġ huwa 
parti mill-edukazzjoni tiegħu f'istituzzjoni 
edukattiva fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu.

Or. en

Emenda 115
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jirċievi, jekk l-Istat Membru hekk 
jeħtieġ, taħriġ basiku tal-lingwa sabiex 
jakkwista l-għarfien meħtieġ għall-finijiet 
tal-impieg.

imħassar

Or. en

Emenda 116
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-ftehim imsemmi fil-punt (a) jiddeskrivi 
l-programm ta’ taħriġ, jispeċifika t-tul 
tiegħu, il-kundizzjonijiet li dwarhom l-
apprentist taħt monitoraġġ waqt li jwettaq 
il-programm, is-sigħat ta’ xogħol tiegħu, ir-
relazzjoni legali mal-entità ospitanti u, fejn 
l-apprentist ikun mħallas, il-ħlas mogħti 
lilu.

Il-ftehim imsemmi fil-punt (a) jiddeskrivi 
l-programm ta’ taħriġ, jispeċifika t-tul 
tiegħu, il-kundizzjonijiet li dwarhom l-
apprentist ikun taħt monitoraġġ waqt li 
jwettaq il-programm, is-sigħat ta’ xogħol 
tiegħu, ir-relazzjoni legali mal-entità 
ospitanti u, fejn l-apprentist ikun mħallas, 
il-ħlas mogħti lilu u l-kuntratt ta' impjieg.

Or. en

Emenda 117
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
entità ospitanti biex tiddikjara li ċ-ċittadin 
ta’ pajjiż terz ma jkunx qed jieħu impjieg.

imħassar

Or. en

Emenda 118
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-entità 
ospitanti biex tiddikjara li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ma jkunx qed jieħu impjieg.

2. L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-
ħtieġa effettiva għall-forza tax-xogħol u 
jikkunsidraw jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz
ikunx qed jokkupa post ta' impjieg jew 
jekk hemmx biżżejjed postijiet ta' taħriġ 
għaċ-ċittadini tal-pajjiż stess.

Or. en
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Emenda 119
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) u, jekk l-Istat Membru li jospita jitlob 
hekk b'mod speċifiku, jirċievi tagħlim 
bażiku fil-lingwa, fl-istorja u fl-istrutturi 
politiċi u soċjali ta' dan l-Istat Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 120
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) u, jekk l-Istat Membru li jospita jitlob 
hekk b'mod speċifiku, jirċievi tagħlim 
bażiku fil-lingwa, fl-istorja u fl-istrutturi 
politiċi u soċjali ta' dan l-Istat Membru.

imħassar

Or. en

Emenda 121
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru jista' jikkunsidra jekk ix-
xogħol volontarju huwiex ġenwin jew jekk 
għandux effetti negattivi fuq is-swieq tax-
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xogħol.

Or. en

Emenda 122
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jkollu mill-inqas 17-il sena iżda mhux 
aktar minn 30 jew, ħlief f’xi każijiet 
iġġustifikati individwalment, aktar minn 30 
sena;

(a) jkollu mill-inqas 18-il sena iżda mhux 
aktar minn 30 jew, ħlief f’xi każijiet 
iġġustifikati individwalment, aktar minn 30 
sena u ma jistax ikun qarib tal-familja 
ospitanti;

Or. en

Emenda 123
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jkollu mill-inqas 17-il sena iżda mhux 
aktar minn 30 jew, ħlief f’xi każijiet 
iġġustifikati individwalment, aktar minn 
30 sena;

(a) jkollu mill-inqas 17-il sena iżda mhux 
aktar minn 35 sena.

Or. en

Emenda 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jkollu mill-inqas 17-il sena iżda mhux 
aktar minn 30 jew, ħlief f’xi każijiet 
iġġustifikati individwalment, aktar minn 
30 sena;

(a) jkollu mill-inqas 17-il sena;

Or. en

Emenda 125
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħti prova li l-familja ospitanti hija 
responsabbli għalih tul il-perjodu li jkun 
fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, 
b'mod partikolari rigward is-sussistenza, l-
akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa, il-
maternità jew ir-riskji għall-inċidenti;

(b) jagħti prova li l-familja ospitanti hija 
responsabbli għalih tul il-perjodu li jkun 
fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, 
b’mod partikolari rigward is-sussistenza, l-
akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa jew ir-
riskji għall-inċidenti;

Or. en

Emenda 126
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jippreżenta ftehim bejn l-au-pair u l-
familja ospitanti li jiddefinixxi d-drittijiet u 
l-obbligi tiegħu, inklużi speċifikazzjonijiet 
bħas-somom żgħar ta’ flus li għandhom 
jingħataw u l-arranġamenti adegwati li 
jippermettulu jattendi korsijiet kif ukoll il-
parteċipazzjoni fid-dmirijiet ta' kuljum tal-
familja.

(c) jippreżenta ftehim bejn l-au-pair u l-
familja ospitanti li jiddefinixxi d-drittijiet u 
l-obbligi tiegħu, inklużi speċifikazzjonijiet 
bħas-somom żgħar ta’ flus li għandhom 
jingħataw, id-dritt għal tal-inqas ġurnata 
libera sħiħa fil-ġimgħa u l-arranġamenti 
adegwati li jippermettulu jattendi korsijiet 
kif ukoll il-parteċipazzjoni fid-dmirijiet ta' 
kuljum tal-familja.
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Or. en

Emenda 127
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jippreżenta ftehim bejn l-au-pair u l-
familja ospitanti li jiddefinixxi d-drittijiet u 
l-obbligi tiegħu, inklużi speċifikazzjonijiet 
bħas-somom żgħar ta’ flus li għandhom 
jingħataw u l-arranġamenti adegwati li 
jippermettulu jattendi korsijiet kif ukoll il-
parteċipazzjoni fid-dmirijiet ta' kuljum tal-
familja.

(c) jippreżenta ftehim bejn l-au-pair u l-
familja ospitanti li jiddefinixxi d-drittijiet u 
l-obbligi tiegħu, inklużi speċifikazzjonijiet 
bħas-somom żgħar ta’ flus li għandhom 
jingħataw u l-arranġamenti adegwati li 
jippermettulu jew jirrikjedu li jattendi 
korsijiet kif ukoll il-parteċipazzjoni fid-
dmirijiet ta' kuljum tal-familja.

Or. en

Emenda 128
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jista' jqis ukoll 
kwistjonijiet oħra meta jiddeċiedi jekk il-
familja ospitanti hijiex kapaċi tipprovdi 
dar tajba għall-au-pair tul iż-żmien tas-
soġġorn tiegħu/tagħha.

Or. en

Emenda 129
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dawn il-każijiet l-Istati Membri 
jirrifjutaw applikazzjoni:

F'dawn il-każijiet l-Istati Membri jistgħu 
jirrifjutaw applikazzjoni:

Or. en

Emenda 130
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-entità ospitanti jew l-istituzjoni
edukattiva jkunu ġew stabbiliti bl-iskop 
ewlieni li jiffaċilitaw id-dħul;

(c) meta l-entità ospitanti jew l-istituzzjoni
edukattiva jkunu qed jaġixxxu bl-iskop 
ewlieni li jiffaċilitaw id-dħul;

Or. en

Emenda 131
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) hemm raġunijiet serji oħra biex 
wieħed jissuspetta li l-entità ospitanti jew 
l-istituzzjoni edukattiva jkunu qed jaġixxu 
b'mod frodulenti; 

Or. en

Emenda 132
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri jirtiraw awtorizzazzjoni
f’dawn il-każijiet:

L-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew 
jirrifjutaw li jġeddu permess ta' residenza 
maħruġ abbażi ta' din id-Direttiva meta 
dan ikun ġie akkwistat b'mod frodulenti 
jew meta jkun jidher li s-sid ma kienx 
jissodisfa jew m'għadux jissodisfa l-
kundizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza 
previsti fl-Artikoli 6 u Artikoli relevanti 
oħra ta' din id-Direttiva jew qed jirrisiedi 
għal skopijiet barra dawk li għalihom 
hu/hi ġie awtorizzat jirrisiedi, speċjalment 
f'dawn il-każijiet:

Or. en

Emenda 133
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri jirtiraw awtorizzazzjoni 
f’dawn il-każijiet:

L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
awtorizzazzjoni f’dawn il-każijiet:

Or. en

Emenda 134
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-entità ospitanti tkun ġiet 
stabbilita bl-uniku skop li tiffaċilita d-dħul;

(c) meta l-entità ospitanti tkun qed taġixxi
bl-uniku skop li tiffaċilita d-dħul;
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Or. en

Emenda 135
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta l-entità ospitanti ma tissodisfax l-
obbligi legali fir-rigward tas-sigurtà soċjali 
u/jew tat-tassazzjoni stipulati fil-liġi 
nazzjonali jew tkun iddikjarat stat ta’ 
falliment jew inkella hija insolventi;

(d) meta l-entità ospitanti ma tissodisfax l-
obbligi legali fir-rigward tas-sigurtà soċjali 
u/jew tat-tassazzjoni stipulati fil-liġi 
nazzjonali jew tkun iddikjarat stat ta’ 
falliment jew inkella hija insolventi; Meta 
dan isir waqt kors ta' studju, għandu 
jingħata biżżejjed ħin biex l-istudent isib 
kors ekwivalenti sabiex tkun iffaċilitata it-
tlestija tal-istudji tiegħu/tagħha;

Or. en

Emenda 136
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) għall-istudenti, meta l-limiti ta’ żmien 
imposti fuq l-aċċess għall-attivitajiet 
ekonomiċi skont l-Artikolu 23 ma jiġux 
irrispettati, jew jekk l-istudent rispettiv ma 
jagħmilx progress aċċettabbli fl-istudju 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-prattika amministrattiva.

(f) għall-istudenti, meta l-limiti ta’ żmien 
imposti fuq l-aċċess għall-attivitajiet 
ekonomiċi skont l-Artikolu 23 ma jiġux 
irrispettati, jew jekk l-istudent rispettiv ma 
jagħmilx progress aċċettabbli fl-istudju 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-prattika amministrattiva u ma jkunx 
hemm fattur ta' mitigazzjoni leġittimu 
biex jispjega din is-sitwazzjoni.

Or. en
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Emenda 137
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu 
jirtiraw awtorizzazzjoni għal raġunijiet ta' 
ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa 
pubblika.

2. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw 
awtorizzazzjoni għal raġunijiet ta’ ordni 
pubbliku jew sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 138
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-istudenti, meta l-limiti ta’ żmien 
imposti fuq l-aċċess għall-attivitajiet 
ekonomiċi skont l-Artikolu 23 ma jiġux 
irrispettati, jew meta l-istudent ma 
jagħmilx progress aċċettabbli fl-istudju 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-prattika amministrattiva.

(c) għall-istudenti, meta l-limiti ta’ żmien 
imposti fuq l-aċċess għall-attivitajiet 
ekonomiċi skont l-Artikolu 23 ma jiġux 
irrispettati, jew meta l-istudent ma 
jagħmilx progress aċċettabbli fl-istudju 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-prattika amministrattiva u ma jkunx 
hemm fattur ta' mitigazzjoni leġittimu 
biex jispjega din is-sitwazzjoni.

Or. en

Emenda 139
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikolu 12(2)(b) tad-
Direttiva 2011/98/UE, riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiż terz ikunu intitolati 
għal trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti rigward il-fergħat 
tas-sigurtà soċjali, li jinkludu l-benefiċċji 
tal-familja, kif definiti fir-Regolament 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
sistemi ta’ sigurtà soċjali.

1. B’deroga mill-Artikolu 12(2)(b) tad-
Direttiva 2011/98/UE, riċerkaturi u 
studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz 
ikunu intitolati għal trattament indaqs 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
rigward il-fergħat tas-sigurtà soċjali, li 
jinkludu l-benefiċċji tal-familja, kif definiti 
fir-Regolament Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà 
soċjali.

Or. en

Emenda 140
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga mill-Artikolu 12(2)(b) tad-
Direttiva 2011/98/UE, riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiż terz ikunu intitolati 
għal trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti rigward il-fergħat 
tas-sigurtà soċjali, li jinkludu l-benefiċċji 
tal-familja, kif definiti fir-Regolament 
Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
sistemi ta’ sigurtà soċjali.

1. Riċerkaturi biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz ikunu intitolati għal trattament indaqs 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
rigward il-fergħat tas-sigurtà soċjali, li 
jinkludu l-benefiċċji tal-familja, kif definiti 
fir-Regolament Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà 
soċjali, f'konformità mal-
Artikolu 12(2)(b) tad-
Direttiva 2011/98/UE.

Or. en

Emenda 141
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)



AM\1002688MT.doc PE519.478v01-0033/41 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Voluntiera, apprentisti u au pairs 
imħallsin u mhux imħallsin, 
irrispettivament milli jekk jitħallewx 
jaħdmu jew le skont il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali, għandhom ikunu intitolati 
għal trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-
Istati Membri ospitanti fir-rigward tal-
oqsma tas-sigurtà soċjali kif definiti fir-
Regolament 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà 
soċjali.

Or. en

Emenda 142
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tfal tal-iskola, voluntiera, apprentisti 
mhux imħallsin u au-pairs, irrispettivament 
jekk għandhomx permess jaħdmu skont il-
liġijiet tal-Unjoni jew dawk nazzjonali, 
huma intitolati għal trattament indaqs 
rigward l-aċċess għal oġġetti u servizzi kif 
ukoll rigward il-forniment ta’ oġġetti u 
servizzi li jkunu disponibbli għall-
pubbliku, minbarra l-proċeduri għall-ksib 
ta’ akkommodazzjoni kif previst fil-liġi 
nazzjonali.

2. Studenti, tfal tal-iskola, voluntiera, 
apprentisti mhux imħallsin u au-pairs, 
irrispettivament jekk għandhomx permess 
jaħdmu skont il-liġijiet tal-Unjoni jew 
dawk nazzjonali, huma intitolati għal 
trattament indaqs rigward l-aċċess għal 
oġġetti u servizzi kif ukoll rigward il-
forniment ta’ oġġetti u servizzi li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku, minbarra l-
proċeduri għall-ksib ta’ akkommodazzjoni 
kif previst fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 143
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jiddetermina 
l-akbar għadd ta' sigħat fil-ġimgħa jew 
ġranet jew xhur fis-sena permessi għal din 
l-attività ekonomika, li m'għandux ikunu 
inqas minn 20 siegħa fil-ġimgħa, jew l-
ekwivalenti fi ġranet jew xhur fis-sena.

3. Kull Stat Membru għandu jiddetermina 
l-akbar għadd ta' sigħat fil-ġimgħa jew 
ġranet jew xhur fis-sena permessi għal din 
l-attività ekonomika, li m'għandux ikunu 
inqas minn 10 sigħat fil-ġimgħa, jew l-
ekwivalenti fi ġranet jew xhur fis-sena.

Or. en

Emenda 144
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, wara li jtemmu 
r-riċerka jew l-studju fl-Istat Membru, 
ikunu intitolati joqogħdu fit-territorju tal-
Istat Membru għal perjodu ta’ 12-il xahar 
sabiex ifittxu impjieg jew jiftħu negozju, 
jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti 
(a) u minn (c) sa (f) tal-Artikolu 6 
jintlaħqu. F’perjodu ta’ aktar minn 3 xhur u 
anqas minn 6 xhur, ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
jistgħu jintalbu jagħtu prova li għadhom 
qed ifittxu impjieg jew qegħdin fil-proċess 
li jiftħu negozju. Wara 6 xhur, jistgħu 
wkoll jitolbu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
sabiex jagħtu prova li huma għandhom 
ċans serju li jiġu ingaġġati jew li jiftħu 
negozju.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, wara li jtemmu r-
riċerka jew l-studju fl-Istat Membru, ikunu 
intitolati joqogħdu fit-territorju tal-Istat 
Membru għal perjodu li jestendi minn 6 
xhur sa 12-il xahar sabiex ifittxu impjieg 
jew jiftħu negozju, jekk il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-punti (a) u minn (c) sa (f) tal-
Artikolu 6 jintlaħqu u jkunu jistgħu 
jipprovdu għalihom infushom u, jekk 
ikun il-każ, għall-familja tagħhom. 
F’perjodu ta’ aktar minn 3 xhur u anqas 
minn 6 xhur, ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
jistgħu jintalbu jagħtu prova li għadhom 
qed ifittxu impjieg jew qegħdin fil-proċess 
li jiftħu negozju. Wara 6 xhur, jistgħu 
wkoll jitolbu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
sabiex jagħtu prova li huma għandhom 
ċans serju li jiġu impjegati jew li jiftħu 
negozju.

Or. en
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Emenda 145
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, wara li jtemmu 
r-riċerka jew l-studju fl-Istat Membru, 
ikunu intitolati joqogħdu fit-territorju tal-
Istat Membru għal perjodu ta’ 12-il xahar
sabiex ifittxu impjieg jew jiftħu negozju, 
jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti 
(a) u minn (c) sa (f) tal-Artikolu 6 
jintlaħqu. F’perjodu ta’ aktar minn 3 xhur u 
anqas minn 6 xhur, ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
jistgħu jintalbu jagħtu prova li għadhom 
qed ifittxu impjieg jew qegħdin fil-proċess 
li jiftħu negozju. Wara 6 xhur, jistgħu 
wkoll jitolbu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
sabiex jagħtu prova li huma għandhom 
ċans serju li jiġu ingaġġati jew li jiftħu 
negozju.

Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, wara li jtemmu 
r-riċerka jew l-studju fl-Istat Membru, 
ikunu intitolati joqogħdu fit-territorju tal-
Istat Membru għal perjodu ta’ mill-inqas 
18-il xahar sabiex ifittxu impjieg jew 
jiftħu negozju, jekk il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-punti (a) u minn (c) sa (f) tal-
Artikolu 6 jintlaħqu. F’perjodu ta’ aktar 
minn 3 xhur u anqas minn 6 xhur, ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi jistgħu jintalbu jagħtu prova 
li għadhom qed ifittxu impjieg jew qegħdin 
fil-proċess li jiftħu negozju. Wara 6 xhur, 
jistgħu wkoll jitolbu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi sabiex jagħtu prova li huma 
għandhom ċans serju li jiġu ingaġġati jew 
li jiftħu negozju.

Or. en

Emenda 146
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li n-
negozju li ġie stabbilit minn ċittadin ta' 
pajjiż terz jissodisfa ċertu kundizzjonijiet 
sabiex ikun aċċertat li huwa impriża 
ġenwina.

Or. en
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Emenda 147
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, wara li 
jtemmu r-riċerka jew l-studju fl-Istat 
Membru, ikunu intitolati joqogħdu fit-
territorju tal-Istat Membru għal perjodu 
ta’ mill-inqas 12-il xahar sabiex ifittxu 
impjieg jew jiftħu negozju, jekk il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a) u 
minn (c) sa (f) tal-Artikolu 6 jibqgħu 
sodisfati. F’perjodu ta’ aktar minn 3 xhur 
u anqas minn 6 xhur, ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi jistgħu jintalbu jagħtu prova li 
għadhom qed ifittxu impjieg jew qegħdin 
fil-proċess li jiftħu negozju. Wara 6 xhur, 
jistgħu wkoll jitolbu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi sabiex jagħtu prova li huma 
għandhom ċans serju li jiġu ingaġġati jew 
li jiftħu negozju.

Or. en

Emenda 148
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-membri tal-familja tar-riċerkaturi Il-membri tal-familja tar-riċerkaturi u tal-
istudenti

Or. en

Emenda 149
Jean Lambert
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 3(1) u l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/86/KE, ir-
riunifikazzjoni tal-familja m'għandhiex 
tiddependi fuq id-detentur tal-
awtorizzazzjoni li jibqa’ għal finijiet tar-
riċerka għax ikollu prospetti raġonevoli li 
jikseb id-dritt ta’ residenza permanenti kif 
ukoll jkollu perjodu minimu ta’residenza.

1. B’deroga mill-Artikolu 3(1) u l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2003/86/KE, ir-
riunifikazzjoni tal-familja m’għandhiex 
tiddependi fuq id-detentur tal-
awtorizzazzjoni li jibqa’ għal finijiet tar-
riċerka jew l-istudju għax ikollu prospetti 
raġonevoli li jikseb id-dritt ta’ residenza 
permanenti kif ukoll jkollu perjodu minimu 
ta’ residenza.

Or. en

Emenda 150
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2003/86/KE, l-
awtorizzazzjonijiet għall-membri tal-
familja jingħataw, meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet għar-riunifikazzjoni tal-
familja, fi żmien 90 jum mid-data li fiha 
tkun saret l-applikazzjoni, u fi żmien 60 
jum mid-data tal-ewwel applikazzjoni 
għall-membri tal-familja ta' riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi li huma koperti 
mill-programmi rilevanti tal-Unjoni inklużi 
l-miżuri ta’ mobilità.

3. B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2003/86/KE, l-
awtorizzazzjonijiet għall-membri tal-
familja jingħataw, meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet għar-riunifikazzjoni tal-
familja, fi żmien 90 jum mid-data li fiha 
tkun saret l-applikazzjoni, u fi żmien 
60 jum mid-data tal-ewwel applikazzjoni 
għall-membri tal-familja ta’ riċerkaturi u 
studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi li 
huma koperti mill-programmi rilevanti tal-
Unjoni inklużi l-miżuri ta’ mobilità.

Or. en
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Emenda 151
Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 13(2) u (3) tad-
Direttiva 2003/86/KE, it-tul tal-validità tal-
awtorizzazzjoni ta' membri tal-familja 
għandu jkun l-istess bħat-tul tal-
awtorizzazzjoni mogħtija lir-riċerkatur, 
sakemm il-perjodu ta' validità tad-
dokumenti tal-ivvjaġġar jippermettu dan.

4. B’deroga mill-Artikolu 13(2) u (3) tad-
Direttiva 2003/86/KE, it-tul tal-validità tal-
awtorizzazzjoni ta’ membri tal-familja 
għandu jkun l-istess bħat-tul tal-
awtorizzazzjoni mogħtija lir-riċerkatur jew 
lill-istudent, sakemm il-perjodu ta’ validità 
tad-dokumenti tal-ivvjaġġar jippermettu 
dan.

Or. en

Emenda 152
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dritt tal- mobilità minn Stat Membru 
għal ieħor għar-riċerkaturi, l-istudenti u l-
apprentisti mħallsin 

Id-dritt tal- mobilità minn Stat Membru 
għal ieħor għar-riċerkaturi, l-istudenti, l-
apprentisti mħallsin u mhux imħallsin

Or. en

Emenda 153
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċittadin ta' pajjiż terz li ġie ammess bħala 
riċerkatur skont din id-Direttiva għandu 

Ċittadin ta' pajjiż terz li ġie ammess bħala 
riċerkatur taħt din id-Direttiva għandu 
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jitħalla jwettaq parti mir-riċerka tiegħu fi 
Stat Membru ieħor skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu.

jitħalla jwettaq parti mir-riċerka tiegħu fi 
Stat Membru ieħor matul il-perjodu ta' 
viża għal permanenza fit-tul u ta' permess 
ta' residenza skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 154
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk ir-riċerkatur jibqa' fi Stat Membru 
ieħor għal perjodu ta' mhux aktar minn sitt 
xhur, ir-riċerka tista' tiġi mwettqa abbażi 
tal-ftehim ta' akkoljenza konkluż fl-ewwel 
Stat Membru, sakemm huwa jkollu riżorsi 
suffiċjenti fl-Istat Membru l-ieħor u ma 
jkunx ikkunsidrat bħala theddida għall-
ordni pubbliku, għas-sigurtà pubblika jew 
għas-saħħa pubblika fit-tieni Stat Membru.

Jekk ir-riċerkatur jibqa’ fi Stat Membru 
ieħor għal perjodu ta’ mhux aktar minn sitt 
xhur, ir-riċerka tista’ tiġi mwettqa abbażi 
tal-ftehim ta’ akkoljenza konkluż fl-ewwel 
Stat Membru, sakemm huwa jkollu riżorsi 
suffiċjenti fl-Istat Membru l-ieħor u ma 
jkunux ikkunsidrati bħala theddida għall-
ordni pubbliku, għas-sigurtà pubblika jew 
għas-saħħa pubblika fit-tieni Stat Membru. 
Ir-riċerkatur għandu jqatta' tal-inqas 
xahar fl-ewwel Stat Membru qabel 
jiċċaqlaq biex joqgħod fi Stat Membru 
ieħor għal riċerka. L-istituzzjoni ta' 
riċerka tal-ewwel Stat Membru 
m'għandha l-ebda responsabbiltà rigward 
ir-riċerkatur waqt li hu jkun fl-Istat 
Membru l-ieħor sakemm ma jkunx hemm 
ftehim mod ieħor. Jekk il-kuntratt ta' 
akkoljenza jew impjieg fl-ewwel Stat 
Membru ma jinkludix jew ma jkunx 
adegwat għas-soġġorn fl-Istat Membru 
ieħor, għandu jkun hemm ftehim għal 
kuntratt ġdid, possibilment anki 
b'istituzzjoni ta' riċerka akkoljenti fit-tieni 
Stat Membru. Normalment, it-tieni Stat 
Membru għandu jkun innotifikat dwar id-
dħul tar-riċerkatur, iżda jekk l-Istat 
Membru l-ieħor jirrifjuta li jippermetti s-
soġġorn tiegħu, ir-riċerkatur għandu 
jivvjaġġa lura lejn l-ewwel Stat Membru 
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fuq spiża tiegħu, jekk ma jsirx ftehim 
ieħor.

Or. en

Emenda 155
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal perjodi li jaqbżu t-tliet xhur, iżda 
mhux is-sitt xhur, ċittadin ta’ pajjiż terz li 
jkun ġie ammess bħala student jew bħala 
apprentist mħallas skont din id-Direttiva 
jkun awtorizzat jwettaq parti mill-
istudji/apprentistat tiegħu fi Stat Membru 
ieħor sakemm qabel ma jittrasferixxi ruħu 
f’dak l-Istat Membru, hu jkun issottometta 
li ġej lill-awtorità kompetenti tat-tieni Stat 
Membru:

Għal perjodi li jaqbżu t-tliet xhur, iżda 
mhux is-sitt xhur, ċittadin ta’ pajjiż terz li 
jkun ġie ammess bħala student jew bħala 
apprentist mħallas u mhux imħallas skont 
din id-Direttiva jkun awtorizzat jwettaq 
parti mill-istudji/apprentistat tiegħu fi Stat 
Membru ieħor sakemm qabel ma 
jittrasferixxi ruħu f’dak l-Istat Membru, hu 
jkun issottometta li ġej lill-awtorità
kompetenti tat-tieni Stat Membru:

Or. en

Emenda 156
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu riżorsi stabbli u regolari li huma 
suffiċjenti biex iżomm lilu nnifsu u l-
membri tal-familja tiegħu, mingħajr ma 
jirrikorri għall-għajnuna soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat.

(b) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en
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Emenda 157
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni 
kollha għal awtorizzazzjoni u jinnotifikaw 
lill-applikant bil-miktub, skont il-proċeduri 
ta' notifika stabbiliti fil-liġi nazzjonali tal-
Istat Membru kkonċernat, mill-aktar fis 
possibbli u l-iktar tard fi żmien 60 jum
mid-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni, 
u fi żmien 30 jum fil-każ ta’ riċerkaturi u 
studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz 
koperti minn programmi tal-Unjoni li 
jinkludu l-miżuri ta’ mobilità.

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni 
kollha għal awtorizzazzjoni u jinnotifikaw 
lill-applikant bil-miktub, skont il-proċeduri 
ta' notifika stabbiliti fil-liġi nazzjonali tal-
Istat Membru kkonċernat, mill-aktar fis 
possibbli u l-iktar tard fi żmien 90 jum
mid-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni, 
u fi żmien 45 jum fil-każ ta’ riċerkaturi u 
studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz 
koperti minn programmi tal-Unjoni li 
jinkludu l-miżuri ta’ mobilità.

Or. en

Emenda 158
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa biex ikunu 
konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux 
iktar tard minn [sentejn wara d-dħul fis-
seħħ]. Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih it-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ]. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Or. en


