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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur tilqa’ l-għanijiet ta’ din il-proposta tal-Kummissjoni biex tirreaġixxi għall-
mandat tagħha billi tipprovdi għodda utli biex tappoġġja aktar tisħiħ tar-relazzjonijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi bejn l-UE u l-pajjiżi terzi. Temmen li din il-proposta sservi ta’ bażi 
tajba li teħtieġ aktar arrikkament permezz ta’ djalogu estensiv u skambju ta’ opinjonijiet. L-
għan huwa li trawwem, bl-aħjar mod possibbli, it-trasferiment ta’ ħiliet u għarfien, 
tippromwovi l-kompetittività tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin tissalvagwardja t-trattament ġust 
ta’ diversi gruppi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Ir-Rapporteur temmen li ġestjoni aħjar tal-flussi 
ta’ migrazzjoni hija essenzjali biex tiġi żviluppata politika ta’ immigrazzjoni komuni fl-UE u 
biex l-Istrateġija Ewropea 2020 tiġi implimentata b’mod aktar effettiv. 

Din il-proposta tal-Kummissjoni tieħu l-forma ta’ Direttiva li temenda u tfassal mill-ġdid id-
Direttivi tal-Kunsill 2004/114/KE u 2005/71/KE. Bil-ħsieb li jitjiebu l-benefiċċji, din 
taġġorna l-kuntest tal-politika u tipprova tindirizza kif suppost ir-riskji u n-nuqqasijiet 
identifikati fir-rapporti ta’ implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi. 

Il-proposta emendata u mfassla mill-ġdid tal-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb id-
dispożizzjonijiet tar-riċerkaturi, l-istudenti, lit-tfal tal-iskola, l-apprentisti mhux imħallsin u l-
voluntiera biċ-ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi. Barra minn hekk, din għandha l-għan li tapplika 
dispożizzjonijiet komuni għal żewġ kategoriji ġodda ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi: apprentisti 
mħallsin u au-pairs, li għalihom, għad m’hemmx regolament komuni legalment aċċettat.

Il-ħtieġa għal titjib u għal Direttiva mfassla mill-ġdid hija msaħħa miċ-ċirkustanzi u l-isfidi 
attwali; illum il-ġurnata, l-UE qed tiffaċċja sfidi strutturali importanti kemm ta’ natura 
demografika kif ukoll ekonomika. Il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol hija mistennija li se tibda 
tonqos fis-snin li ġejjin, filwaqt li x-xejriet osservati ta’ tkabbir fl-impjiegi b’enfasi fuq 
xogħol b’ħiliet speċjalizzati se jibgħu validi. L-UE qed tiffaċċja wkoll sitwazzjoni ta’ 'ħtieġa 
urġenti għall-innovazzjoni'. In-nefqa tal-PDG annwali tal-Ewropa fuq ir-Riċerka u l-
Iżvilupp (R&D) hija 0.8 % inqas minn dik tal-Istati Unit u 1.5 % inqas minn dik tal-Ġappun. 
Għalkemm is-suq tal-UE huwa l-akbar wieħed fid-dinja, jibqa’ frammentat u mhux biżżejjed 
favorevoli għall-innovazzjoni. Biex tilħaq l-objettiv li żżid l-investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-inizjattiva ewlenija “Unjoni tal-Innovazzjoni” tal-Istrateġija Ewropa 2020, 
huwa stmat li l-Ewropa teħtieġ miljun impjieg ta’ riċerkatur addizzjonali. L-immigrazzjoni 
minn barra l-UE hija sors wieħed ta’ persuni b’ħiliet għoljin, fejn ir-riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi huma, b’mod partikolari, il-grupp l-aktar meħtieġ. L-UE tista’ 
tattira b’mod attiv ħaddiema kkwalifikati sewwa potenzjali u kapital uman biex tlaħħaq mal-
isfidi msemmija qabel. It-trawwim tal-kuntatti bejn il-persuni kif ukoll tal-mobilità huwa parti 
mill-politika esterna tal-UE, b’mod speċjali fejn għandhom x’jaqsmu l-pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat jew l-imsieħba strateġiċi tal-UE. Il-possibbiltà li ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
jitħallew jiksbu ħiliet u għarfien permezz ta’ perjodu ta’ taħriġ fl-Ewropa tħeġġeġ “iċ-
ċirkolazzjoni tal-imħuħ”, u tappoġġja l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, li huma ta’ benefiċċju 
kemm għall-pajjiżi li jibagħtu kif ukoll għal dawk li jirċievu. Il-globalizzazzjoni ġġib il-ħtieġa 
li jitjiebu r-relazzjonijiet bejn l-impriżi tal-UE u s-swieq barranin, filwaqt li l-movimenti tal-
apprentisti u tal-au-pairs irawmu l-iżvilupp tal-kapital uman, li jirriżultaw f’arrikkament 
reċiproku għall-migranti, għall-pajjiż tal-oriġini tagħhom u l-pajjiż ospitanti, u jtejbu l-
familjarità reċiproka ta’ bejn il-kulturi. 
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Ir-Rapporteur tesprimi t-tħassib tagħha li fin-nuqqas ta’ qafas legali ċar, hemm il-possibbiltà 
ta’ riskju tal-isfruttament li huma esposti għalih b’mod partikolari l-apprentisti mħallsin, ir-
riċerkaturi u l-au-pairs, bir-riskju sussegwenti ta’ kompetizzjoni inġusta, u temmen li tali 
tħassib għandu jiġi eżaminat u indirizzat b’mod adegwat. 

Ir-Rapporteur tilqa’ l-objettiv kumplessiv tal-proposta tal-Kummissjoni li toffri qafas legali 
koerenti mmirat speċifikament lejn gruppi differenti li jiġu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi. 
Tifhem bis-sħiħ l-għan ta’ simplifikazzjoni u konformità tad-dispożizzjonijiet eżistenti għal 
dawn il-gruppi differenti fi strument uniku. Tenfasizza madankollu l-kumplessità ta’ tali 
kompitu peress li hemm ħafna aktar differenzi ulterjuri bejn dawn il-kategoriji varji ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, meta mqabbla mal-ftit karatteristiċi komuni tagħhom. Għalhekk ir-
Rapporteur tirrakkomanda għadd ta’ tibdiliet li jistgħu jsaħħu aktar il-proposta u jappoġġjaw 
l-għanijiet tagħha.

Emendi 

Ir-Rapporteur eżaminat il-proposta tal-Kummissjoni mill-perspettiva tal-impjieg. It-test 
propost mill-Kummissjoni huwa nieqes miċ-ċarezza u jagħti lok għal ġeneralizzazzjoni, billi 
jħallat flimkien diversi relazzjonijiet ta’ impjieg, validi għall-apprentisti mħallsin, ir-
riċerkaturi, l-au-pairs u l-istudenti b’mod differenti. Barra minn hekk, ma tagħmel l-ebda 
distinzjoni u referenza ċara biex isaħħaħ ir-relazzjoni ta’ impjieg tal-gruppi kkonċernati, fir-
rigward ta’ kuntratti tax-xogħol, sigurtà soċjali u protezzjoni soċjali. 

Għaldaqstant ir-Rapporteur iffaċċjat dilemma doppja, jew:

a) titlob li l-apprentisti mħallsin, ir-riċerkaturi u l-au-pairs jitħassru minn din id-Direttiva, billi
tressaq emenda orizzontali akkumpanjata minn ġustifikazzjoni, u titlob lill-Kummissjoni 
tinkludi dawn il-kategoriji f’Direttiva jew Direttivi differenti. Għalhekk fl-Artikolu 2, ir-
Rapporteur tipproponi, li għal raġunijiet ta’ ċarezza, jiġu esklużi l-kategoriji kollha ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi diġà koperti minn Direttivi eżistenti oħra (apprentisti mħallsin- ICTs, 
detenturi tal-karta blu tal-UE, ħaddiema staġjonali u stazzjonati.) 

b) id-dilemma alternattiva kienet li jiġi emendat it-test tad-Direttiva mfassla mill-ġdid, billi 
jimtlew il-lakuni kollha possibbli biex jiġi pprovdut livell minimu ta’ armonizzazzjoni, simili 
u f’konformità mad-Direttivi, li diġà adottati (Karta Blu, Permess Waħdieni) jew li għadhom 
qed jiġu diskussi (ICTs, Ħaddiema staġjonali). Ir-Rapporteur tal-Opinjoni għażlet din tal-
aħħar.

Huwa fatt magħruf li l-kriżi finanzjarja persistenti kabbret id-diskrepanza soċjali u ekonomika 
bejn l-Istati Membri tan-Nofsinhar u tat-Tramuntana tal-Ewropa, li wasslet għal politiki 
ekonomiċi u soċjali differenti madwar l-UE. Għal dan il-għan, il-flussi ta’ migrazzjoni huma 
problema urġenti, u joħolqu piż finanzjarju addizzjonali, meta u jekk ma jiġux irregolati 
b’mod effiċjenti.

Minħabba l-kundizzjonijiet attwali tas-suq tax-xogħol f’ħafna Stati Membri u l-problemi 
eżistenti ta’ dumping soċjali fis-Suq Intern, l-għan tar-Rapporteur huwa doppju: li jissaħħu s-
swieq tax-xogħol biex il-ħiliet jitlaqqgħu aħjar man-nuqqas fis-suq tax-xogħol u biex jiġu 
ggarantiti t-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni għall-kategoriji kollha ta’ ħaddiema 
mill-UE u minn pajjiżi terzi. Sabiex isir dan, irid jiġi ggarantit livell minimu ta’ protezzjoni 
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filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-kundizzjonijiet għad-dħul ta’ ħaddiema b’ħiliet 
speċjalizzati.  Ir-Rapporteur tappoġġja bis-sħiħ l-isforzi għal politika ta’ migrazzjoni 
mmaniġġjata tajjeb u proattiva biex ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’ħiliet għolja jiġu attirati lejn l-
UE. Temmen madankollu li l-proposti biex jiġu inklużi taħt kategoriji obbligatorji d-
dispożizzjonijiet għall-apprentisti mħallsin u l-au-pairs għandhom jiġu bbażati fuq qafas 
regolatorju usa’ li jiggarantixxi protezzjoni soċjali u trattament ugwali. Id-dispożizzjonijiet 
addizjonali dwar l-aċċess għas-suq tax-xogħol tal-membri tal-familja ta’ persuni eliġibbli jew 
dispożizzjonijiet oħra għall-estensjoni tal-istatus ta’ residenza tar-riċerkaturi wara li jkunu 
lestew l-attivitajiet attwali tagħhom, għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-prinċipju tas-
sussidjarjetà u għandhom jintlaħqu bla ħsara għall-kompetenza tal-Istati Membri li jirregolaw 
dawn il-kwistjonijiet.

Wara kollox, ma nistgħux ninjoraw il-fatt li l-livelli ta’ qgħad attwali f’ħafna Stati Membri 
ħolqu kriżi soċjoekonomika mingħajr preċedent, li ġiegħlet liċ-ċittadini tal-UE jfittxu xogħol 
barra mill-UE.

Fil-Premessi, ir-Rapporteur għamlet diversi emendi biex tiżgura li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
jgawdu drittijiet soċjali ugwali (il-Premessa 7), li tiġi mħeġġa “iċ-ċirkolazzjoni tal-imħuħ” u 
jiġi evitat “eżodu ta’ mħuħ” (il-Premessa 8a). Emendi oħra għandhom l-għan li jiċċaraw ir-
reċiproċità u l-bażi legali tal-ftehimiet ta’ akkoljenza għar-riċerkaturi (il-Premessa 9a), 
jittrasponu l-kliem ta’ Direttivi eżistenti b’tali mod li tiġi żgurata l-unità tal-membri tal-
familja tar-riċerkaturi (il-Premessa 11) u jiddefinixxu l-kundizzjonijiet biex l-istudenti 
dottorali jiġu inklużi bħala riċerkaturi (il-Premessa 12). Il-kwistjonijiet li ġejjin jiġu indirizzati 
permezz ta’ serje ta’ emendi addizzjonali: il-limiti tas-salarju (il-Premessa 12a); l-istatus tal-
au-pairs (il-Premessi 19, 21, 22); il-kuntratti tal-impjiegi (il-Premessa 23); l-istatus finanzjarju 
tal-applikant u t-tariffi relatati għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet 
(il-Premessa 25); il-kundizzjonijiet biex jiġi estiż il-perjodu ta’ permanenza fi Stat Membru 
ġdid (il-Premessa 31); l-aċċess tal-istudenti għas-suq tax-xogħol (il-Premessa 33, 33a, 33b, 
33c); il-prekundizzjonijiet għal aċċess għas-suq tax-xogħol għall-istudenti/ir-riċerkaturi (il-
Premessa 34). 

Ir-Rapporteur għal Opinjoni tal-EMPL, iffukat b’mod prinċipali fuq il-kwistjonijiet ewlenin 
inklużi fl-Artikoli 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 u 31 (peress li kien hemm data ta’ 
għeluq stretta ħafna biex tiġi ppreżentata din l-Opinjoni). 

Fl-Artikolu 3, qed issir enfasi li jiġu ċċarati d-definizzjonijiet li jikkonċernaw lill-“apprentisti 
mħallsin”, l-“au-pairs”, il-“ħlas”, l-“impjieg”, l-“impjegatur”, il-“membri tal-familja”, il-
“kwalifiki ta’ edukazzjoni għolja”, l-“apprentisti mhux imħallsin” u l-“familja ospitanti”.

Fl-Artikolu 7, jiġi introdott ir-raġunament ta’ relazzjoni ta’ impjieg stretta bejn ir-riċerkatur u 
l-istituzzjoni akkademika, sabiex jiġu protetti ż-żewġ partijiet inkwistjoni, billi jiġu approvati 
d-dispożizzjonijiet inklużi fid-Direttivi eżistenti dwar ir-Riċerkaturi u l-Karta Blu.

Fl-Artikolu 12 jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet speċifiċi li taħthom apprentist mhux imħallas jew 
imħallas biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz jista’ jingħata viża biex joqgħod fi Stat Membru, 
filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għall-ftehim ta’ taħriġ jew il-kuntratt tal-impjieg u l-
kwalifiki ta’ edukazzjoni għolja preċedenti. 

Fl-Artikolu 14 qed issir enfasi fuq l-istatus distintiv tal-au-pairs, u l-importanza ta’ ftehim li 
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jorbot legalment mal-familja ospitanti, sabiex jiġu ssalvagwardjati l-kundizzjonijiet tax-
xogħol u l-ħarsien soċjali tagħhom fit-territorju tal-UE, u jiġi evitat l-isfruttament tagħhom. 
Ir-Rapporteur tenfasizza l-ħtieġa li jinħarġu linji gwida speċifiċi u Direttiva speċjali biex tiġi 
rregolata l-industrija tal-au-pairs. Hija tħassar “maternità” sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
ta’ abbuż tar-regolamentazzjoni u r-responsabbiltà tal-familja ospitanti tiġi estiża biex 
tipprovdi għajnuna lill-au-pairs f’każ ta’ emerġenza.

Fl-Artikolu 21, jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet għal trattament indaqs tar-riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi fir-rigward tal-fergħat tas-sigurtà soċjali.

Fl-Artikolu 23, jiġi enfasizzat li l-massimu ta’ sigħat ta’ xogħol fil-ġimgħa jew ta’ ġranet jew 
xhur fis-sena permess għal studenti ħaddiema m’għandux ikun inqas minn 10 sigħat fil-
ġimgħa.

Fl-Artikolu 24, ir-Rapporteur tappoġġja l-opinjoni li kwistjonijiet, bħall-estenzjoni tal-istatus 
ta’ residenza tar-riċerkaturi u l-istudenti għal Stati Membri oħra, għandhom ikunu fakultattivi 
u jibqgħu fil-kompetenza assoluta tal-Istat Membru. Fl-istess waqt, għandu jkun hemm livell 
minimu adegwat ta’ armonizzazzjoni f’termini ta’ volum ta’ kwoti tal-ammissjonijiet. 

Fl-Artikolu 25, ir-Rapporteur tappoġġja l-fatt li d-derogi għad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-
familja, introdotti, m’għandhomx jikkontradixxu l-idea ta’ “eżodu ta’ mħuħ” fil-pajjiżi terzi 
tal-oriġini u għandhom dejjem ikunu konformi mal-valuri u l-prinċipji rikonoxxuti mill-Istati 
Membri. 

Tiġi introdotta terminoloġija newtrawli għas-sessi fl-Artikoli 27 u 28 fir-rigward tad-drittijiet 
għar-riċerkaturi u l-istudenti koperti mill-programmi tal-Unjoni għall-mobilità u r-residenza 
fit-tieni Stat Membru. 

Fl-Artikolu 31, ir-Rapporteur issaħħaħ l-idea ta’ trattament indaqs fir-rigward tat-tariffi li l-
appikanti għandhom iħallsu għall-applikazzjonijiet tagħhom; dawn it-tariffi għandhom ikunu 
proporzjonati għall-istatus jew il-kapaċità finanzjarji tagħhom, u tingħata attenzjoni speċjali 
għall-kategoriji mhux imħallsin bħall-apprentisti mhux imħallsin u l-au-pairs. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva għandha 
tikkontribwixxi għall-għan previst mill-
Programm ta’ Stokkolma, li jqarreb il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. L-immigrazzjoni
minn barra l-Unjoni hija sors wieħed għal 
nies b’ħiliet għoljin, u huma dejjem aktar 
mfittxija b’mod partikolari studenti u 
riċerkaturi. Huma għandhom rwol 
importanti fil-formazzjoni tar-riżorsa 
prinċipali tal-Unjoni – il-kapital uman –
għax jiżguraw tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u għalhekk 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

(3) Din id-Direttiva għandha 
tikkontribwixxi għall-għan previst mill-
Programm ta’ Stokkolma, li jqarreb il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Il-migrazzjoni 
ġewwa l-Unjoni u l-immigrazzjoni minn 
barra l-Unjoni jistgħu jkunu sors għal nies 
b’ħiliet għoljin, u huma dejjem aktar 
mfittxija b’mod partikolari studenti u 
riċerkaturi. Huma jista’ jkollhom rwol 
importanti fil-formazzjoni tar-riżorsa 
prinċipali tal-Unjoni – il-kapital uman –
għax jiżguraw tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u għalhekk 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) In-nuqqasijiet enfasizzati fir-rapporti 
ta’ implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi 
jikkonċernaw prinċipalment il-
kundizzjonijiet ta’ ammissjoni, id-drittijiet, 
is-salvagwardji proċedurali, l-aċċess tal-
istudenti għas-suq tax-xogħol waqt l-
istudji, id-dispożizzjonijiet dwar il-mobilità 
fl-Unjoni, kif ukoll in-nuqqas ta’ 
armonizzazzjoni, għax tħalla b’mod 
fakultattiv f’idejn l-Istati membri jekk 
ikoprux xi gruppi bħall-voluntiera, it-tfal 
tal-iskola u l-apprentisti mhux imħallsin. 
Konsultazzjonijiet sussegwenti usa’ ġibdu 
wkoll l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li jkun 
hemm possibbiltajiet aħjar fit-tfittxija tal-
impjiegi għar-riċerkaturi u l-istudenti kif 

(4) In-nuqqasijiet enfasizzati fir-rapporti 
ta’ implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi 
dwar iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi
jikkonċernaw prinċipalment il-
kundizzjonijiet ta’ ammissjoni, id-drittijiet, 
is-salvagwardji proċedurali, l-aċċess tal-
istudenti għas-suq tax-xogħol waqt l-
istudji, id-dispożizzjonijiet dwar il-mobilità 
fl-Unjoni, kif ukoll in-nuqqas ta’ livell 
minimu ta’ armonizzazzjoni, għax tħalla 
b’mod fakultattiv f’idejn l-Istati Membri
jekk ikoprux xi gruppi bħall-voluntiera, it-
tfal tal-iskola u l-apprentisti mhux 
imħallsin. Konsultazzjonijiet sussegwenti 
usa’ ġibdu wkoll l-attenzjoni dwar il-ħtieġa 
li jkun hemm possibbiltajiet aħjar fit-
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ukoll protezzjoni aħjar għall-au-pairs u l-
apprentisti mħallisn li mhumiex koperti 
mill-istrumenti attwali.

tfittxija tal-impjiegi għar-riċerkaturi u l-
istudenti kif ukoll protezzjoni aħjar għall-
au-pairs u l-apprentisti mħallsin li 
mhumiex koperti mill-istrumenti attwali.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-migrazzjoni għall-iskopijiet stipulati
f’din id-Direttiva għandha tippromwovi l-
ġenerazzjoni u l-akkwist tal-għarfien u l-
ħiliet. Hija tikkostitwixxi forma ta’ 
arrikkiment reċiproku għall-migranti 
kkonċernati, għall-pajjiż ta’ oriġini 
tagħhom u għall-Istat Membru Ospitanti, 
u tgħin biex tippromwovi aktar familjarità 
bejn il-kulturi.

(7) L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
tista’ tippromwovi l-ġenerazzjoni u l-
akkwist reċiproċi tal-għarfien u l-ħiliet tal-
istudenti, l-apprentisti mħallsin u mhux 
imħallsin, ir-riċerkaturi, il-voluntiera u l-
"au-pairs"; barra minn hekk, ir-
riċerkaturi, l-apprentisti mħallsin u l-"au-
pairs", waqt il-permanenza tagħhom, 
għandhom igawdu minn drittijiet soċjali 
indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem jirrifletti d-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/ p2§(15)

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva m’għandhiex tħeġġeġ eżodu ta’ 
mħuħ minn pajjiżi emerġenti jew li 
qegħdin jiżviluppaw; għalhekk, 
għandhom jittieħdu miżuri ta’ sostenn u 
għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi biex 
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tiġi appoġġjata l-integrazzjoni mill-ġdid 
tar-riċerkaturi fil-pajjiżi tal-oriġini 
tagħhom Il-possibbiltà li ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jitħallew jiksbu ħiliet u 
għarfien permezz ta’ perjodu ta’ taħriġ fl-
Ewropa għandha tħeġġeġ “iċ-
ċirkolazzjoni tal-imħuħ” għal benefiċċji 
reċiproċi u mhux għal eżodu ta’ mħuħ 
kontra l-pajjiżi terzi tal-oriġini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jitħallew jiksbu ħiliet u għarfien permezz ta’ perjodu 
ta’ taħriġ fl-Ewropa għandha tħeġġeġ “iċ-ċirkolazzjoni tal-imħuħ” għal benefiċċji reċiproċi 
u mhux għal eżodu ta’ mħuħ kontra l-pajjiżi terzi tal-oriġini.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-prinċipju, il-proċedura ta’ 
ammissjoni għar-riċerkaturi għandha 
tkun ibbażata fuq ftehim ta’ akkoljenza 
reċiproku, validu u li jorbot legalment 
bejn ir-riċerkatur biċ-ċittadinanza ta’ 
pajjiż terz u l-organizzazzjoni tar-riċerka 
ospitanti u tiġi definita permezz ta’ 
relazzjoni ta’ impjieg skont il-liġi fis-seħħ 
fi Stat Membri u/jew irregolata mil-liġi 
fis-seħħ fi Stat Membru. Għalhekk, 
għandu jkun meħtieġ permess tax-xogħol 
minbarra l-permess ta’ residenza.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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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’livell għoli ta’ 
edukazzjoni u kwalifiki b’ċittadinanza ta’ 
pajjiż terz, huwa essenzjali l-appoġġ tal-
unità tal-membri tal-familja tar-
riċerkaturi; il-membri tal-familji tar-
riċerkaturi għandhom ikunu jistgħu 
jgawdu, kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2003/86/KE tat-
22 ta’ Settembru 2003, id-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja u d-
dispożizzjonijiet dwar il-mobilità fl-Unjoni. 
L-aċċess għas-suq tax-xogħol mogħti lill-
membri tal-familja ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi eliġibbli għandu jintlaħaq bla ħsara 
għall-kompetenza tal-Istati Membri li 
jirregolawh, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni 
tas-swieq tax-xogħol tagħhom. L-Istati 
Membri huma mħeġġa jintroduċu 
kundizzjonijiet u miżuri ta’ integrazzjoni, 
bħat-tagħlim tal-lingwi. Madankollu, id-
dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja 
m’għandux jingħata bħala inċentiv żejjed 
li jħeġġeġ eżodu ta’ mħuħ fil-pajjiżi terzi 
tal-oriġini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem jirrifletti dak użat fid-Direttiva dwar il-Karta Blu

Emenda 7

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) It-toroq tradizzjonali ta’ ammissjoni, 
bħall-impjieg u l-apprentistat, għandhom 
jinżammu għal studenti dottorali li qed 
iwettqu riċerka bħala studenti; taħt 
ċirkostanzi speċjali, jiġifieri meta l-
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għarfien espert akkademiku tagħhom 
f’oqsma ta’ riċerka speċifiċi jista’ jkun ta’ 
valur miżjud għall-programmi tal-UE 
għall-innovazzjoni u t-tkabbir, dawn l-
istudenti dottorali jistgħu jiġu ttrattati 
mill-Istati Membri bħala riċerkaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Kummissjoni huwa ġeneriku wisq, jeħtieġ li jiġi definit b’mod aktar speċifiku billi 
jintuża kliem ġdid skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Din id-Direttiva għandha tipprevedi 
sistema ta’ dħul flessibbli mmexxi mid-
domanda b’mod speċjali għar-riċerkaturi 
u l-apprentisti mħallsin, ibbażata fuq 
kriterji oġġettivi, bħal pereżempju l-livell 
minimu ta’ salarju komparabbli mal-
livelli tas-salarju fl-Istati Membri, u fuq 
kwalifiki akkademiċi. Id-definizzjoni ta’ 
denominatur minimu komuni għal-limitu 
ta’ salarju hija neċessarja biex ikun 
żgurat livell minimu ta’ armonizzazzjoni 
fil-kundizzjonijiet ta’ ammissjoni fil-
Komunità kollha. Il-limitu ta’ salarju 
jiddetermina livell minimu filwaqt li l-
Istati Membri jistgħu jiddefinixxu limitu 
ta’ salarju ogħla. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu l-limitu tagħhom 
skont is-sitwazzjoni u l-organizzazzjoni 
tas-swieq tax-xogħol rispettivi tagħhom u 
skont il-politiki dwar l-immigrazzjoni 
ġenerali tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni simili għad-Direttiva dwar il-Karta Blu u d-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-
Ħaddiema.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Madankollu, huwa meqjus li r-
referenza magħmula għal au-pairs biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi f’din id-
Direttiva, hija limitata fil-kamp ta’ 
applikazzjoni biex ikollha effett kbir 
f’termini ta’ armonizzazzjoni; għalhekk, 
għandu jkun hemm proposta mmirata u 
speċifikata għal Direttiva separata dwar 
il-każ tagħhom fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm livell minimu ta’ armonizzazzjoni sa fejn huma kkonċernati l-"au-pairs", 
definiti minn din id-Direttiva iżda speċifikat minn Direttiva separata li tiffoka esklussivament 
fuq din il-kategorija.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-apprentisti mħallsin li jiġu biex 
jaħdmu fl-Unjoni fil-kuntest ta’ 
trasferiment intrażjendali ma għandhomx 
ikunu koperti minn din id-Direttiva, billi 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
[Direttiva 2013/XX/UE dwar it-
trasferimenti intrażjendali].

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Impurtata taħt l-Artikolu 2, fejn hemm referenza ċara għall-"apprentisti" taħt id-Direttiva 
dwar l-ICTs - it-trasferimenti intrażjendali mhumiex koperti minn din id-Direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Billi attwalment fil-livell tal-Unjoni 
m’hemm l-ebda qafas legali dwar l-au-
pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz, sabiex 
ikunu ttrattati b’mod ġust għandhom jiġu 
introdotti dispożizzjonijiet li jindirizzaw il-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom bħala grupp 
partikularment vulnerabbli. Din id-
Direttiva għandha tipprevedi 
kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti 
kemm mill-au-pair kif ukoll il-familja 
ospitanti, b’mod partikolari dawk dwar il-
ftehim ta’ bejniethom li għandu jinkludi 
elementi bħas-somom żgħar ta’ flus li 
għandhom jingħataw.

(21) ‘Au-pair‘ la jagħmel parti mill-
kategorija tal-istudenti u lanqas mill-
kategorija tal-ħaddiema iżda jagħmel 
parti minn kategorija speċjali li għandha 
l-karatteristiċi tat-tnejn;  huwa għalhekk 
neċessarju li jinħarġu linji gwida li 
jiżguraw li l-istatus distintiv tal-au-pairs 
jiġi rrikonoxxut u ssalvagwarjat, li l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħarsien 
soċjali tagħhom jiġu stabbiliti u li l-
industrija tal-au-pair tiġi rregolata kif 
xieraq fil-livelli nazzjonali u 
internazzjonali. Billi attwalment fil-livell 
tal-Unjoni m’hemm l-ebda qafas legali 
dwar l-au-pairs biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz, sabiex ikunu ttrattati b’mod ġust 
għandhom jiġu introdotti dispożizzjonijiet 
li jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom 
bħala grupp partikularment vulnerabbli. 
Din id-Direttiva għandha tipprevedi 
kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti 
kemm mill-au-pair kif ukoll il-familja 
ospitanti, b’mod partikolari dawk dwar il-
ftehim ta’ bejniethom li għandu jkun 
jorbot legalment, jagħti protezzjoni 
soċjali1 adegwata lill-au-pairs, jiddikjara 
b’mod ċar id-drittijiet, ir-
responsabbiltajiet u n-natura tad-dmirijiet 
tagħhom, is-sigħat ta’ xogħol fil-ġimgħa, 
l-ammont ta’ somom żgħar ta’ flus li 
għandhom jingħataw u li jeżentahom milli 
jkunu vittmi potenzjali ta’ traffikar uman 
u sfruttament sesswali2.

__________________
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1 Il-Karta Soċjali Ewropea 
2 Id-dokument tal-GAATW u n-Nota dwar 
Ħaddiema Domestiċi Abbużati fl-Ewropa: 
Au pairs tad-Dipartiment Tematiku għall-
Politiki C tal-PE

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-au-pairs jikkostitwixxu kategorija speċjali li għandha karatteristiċi kemm tal-kategorija tal-
ħaddiema kif ukoll tal-istudenti; huwa xieraq għalhekk li jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali fir-rigward tagħhom.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-awtorizzazzjoni għandha ssemmi l-
istatus taċ-ċittadin tal-pajjiż terz konċernat 
kif ukoll il-programmi rispettivi tal-Unjoni, 
inklużi l-miżuri ta’ mobilità. L-Istati 
Membri jistgħu jindikaw informazzjoni 
addizzjonali fuq karta jew elettronikament, 
sakemm dan ma jżidx kundizzjonijiet oħra.

(23) L-awtorizzazzjoni għandha ssemmi l-
istatus legali u ċivili taċ-ċittadin tal-pajjiż 
terz konċernat, il-kuntratti tal-impjieg 
possibbli, l-offerti ta’ aprentistat mhux 
imħallas, in-natura tal-istudji u x-xogħol 
volontarju miftiehem kif ukoll ir-riċerka 
jew il-programmi l-oħra rispettivi tal-
Unjoni, inklużi l-miżuri ta’ mobilità. L-
Istati Membri jistgħu jindikaw 
informazzjoni addizzjonali fuq karta jew 
elettronikament, sakemm dan ma jżidx 
kundizzjonijiet oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istatus legali u ċivili msemmi hawn fuq jirreferi għaċ-ċittadinanza tal-persuna u l-
pożizzjoni ċivili tagħha relatati direttament mad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 25
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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 u l-istatus 
finanzjarju tal-applikant, u għandu jkun 
hemm il-possibbiltà ta’ rimborż mill-entità 
jew il-familja ospitanti, fil-każ ta’ 
apprentisti mhux imħallsin u au-pairs.

Or. en

Emenda 14

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 
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].

(31) Għar-riċerkaturi, din id-Direttiva 
għandha ttejjeb ir-regoli li jirrigwardaw il-
possibbiltà ta’ estensjoni tal-perjodu 
definit b’mod espliċitu li għalih l-
awtorizzazzjoni mogħtija mill-ewwel Stat 
Membru tista’ tkopri l-permanenza fi Stat 
Membru ieħor mingħajr ma jkun meħtieġ 
ftehim ta’ akkoljenza ġdid. dan ikun 
jeħtieġ madankollu l-kunsens tal-Istat 
Membru l-ġdid, dejjem jekk tali estensjoni 
kienet inkluża fil-kuntratt tal-impjieg 
oriġinali bħala parti mill-ħtiġijiet speċifiċi 
tal-programm ta’ riċerka segwit. Għandu 
jseħħ titjib fil-qagħda tal-istudenti u l-
grupp il-ġdid ta’ apprentisti mħallsin, billi 
jitħallew joqogħdu fit-tieni Stat Membru 
għal perjodi definiti b’mod ċar li jtulu bejn 
it-tliet xhur u s-sitt xhur, dejjem jekk 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali 
stipulati f’din d-Direttiva u li jkun hemm 
fis-seħħ miżuri adegwati biex ikunu 
evitati riskji ta’ abbużi possibbli. Għall-
apprentisti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz li 
ġejjin fl-Unjoni bħala ħaddiema bi 
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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 15

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 parti mill-
ispiża tal-istudju tagħhom, għandhom 
jingħataw opportunitajiet simili u aċċess 
għas-suq tax-xogħol bħal dawk li jgawdu 
minnhom rispettivament l-istudenti biċ-
ċittadinanza tal-UE: filwaqt li jitqies li l-
Istati Membri għandhom ikunu kapaċi 
jevalwaw is-sitwazzjoni eżistenti tas-swieq 
tax-xogħol nazzjonali proprji tagħhom u 
jagħtu awtorizzazzjoni għal permess tax-
xogħol minn qabel lil studenti li jixtiequ 
jeżerċitaw attività ekonomika. L-aċċess 
għas-suq tax-xogħol għandu jintlaħaq bla 
ħsara għall-kompetenza tal-Istati Membri 
li jirregolaw dan l-aċċess.  

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-awtorizzazzjoni u l-ammissjoni ta’ 
studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi fl-
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iskejjel u l-universitajiet m’għandhomx 
jeskludu possibbiltajiet ta’ impjieg part-
time, dejjem jekk dan ma jdgħajjifx l-
edukazzjoni bħala l-iskop prinċipali għar-
residenza.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 33b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Il-possibbiltà għal impjieg li jaqbeż 
l-10 sigħat fil-ġimgħa m’għandhiex tiġi 
eskluża, iżda tista’ tkun permessa biss 
jekk l-ebda persuna qiegħda kkwalifikata 
l-istess u rreġistrata mas-Servizz għall-
Impjieg tal-Istat Membru ma tkun tista’ 
tiġi impjegata mill-impjegatur potenzjali.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 33c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33c) L-impjieg għall-istudenti għandu 
jkun permess u mmonitorjat mill-
istituzzjoni rispettiva b’kooperazzjoni 
mas-Servizz għall-Impjiegi tal-Istat 
Membru; it-tlestija b’suċċess tal-kompiti 
akkademiċi tagħhom għandha tkun 
prekundizzjoni għall-impjieg, b’mod 
speċjali taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li tikkonċerna l-istatus taċ-ċittadin ta’ pajjiżi terzi, bħala student u bħala ħaddiem 
part-time u r-responsabbiltà tal-istituzzjoni hija nieqsa

Emenda 19

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 kkwalifikata 
tajjeb, l-Istati Membri għandu jkollhom 
id-diskrezzjoni li jippermettu lill-istudenti 
li jiggradwaw fl-Unjoni jibqgħu fit-
territorju tagħhom biex jidentifikaw 
opportunitajiet ta’ xogħol jew jiftħu 
negozju fi żmien sitt xhur wara li tiskadi 
tal-ewwel awtorizzazzjoni. Huma 
għandhom ukoll ikunu jistgħu jippermettu 
lir-riċerkaturi biex jagħmlu hekk wara li 
jlestu l-proġett ta’ riċerka tagħhom skont
il-ftehim ta’ akkoljenza, il-kuntratt tal-
impjieg u l-kundizzjonijiet fis-suq tax-
xogħol tal-Istat Membru individwali. Dan 
m’għandux ifisser dritt awtomatiku ta’ 
aċċesss għas-suq tax-xogħol jew biex 
jinfetaħ negozju iżda deċiżjoni li tistrieħ 
fuq l-Istati Membri taħt ċerti 
prekundizzjonijiet, u t-talba skont l-
Artikolu 24 li jagħtu prova.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti (36) Sabiex l-Unjoni ssir aktar attraenti 
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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 Membru24. 
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 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.

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. Id-
drittijiet rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali għal trattament indaqs u li 
għandhom jibqgħu għal riċerkaturi biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiż terz, bħaċ-ċittadini 
tal-Istat Membru ospitanti, huma definiti
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 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
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kundizzjonijiet għal dħul u residenza 
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tal-
Istati Membri għal perjodu li jaqbeż 90 jum 
għal skop ta’ riċerka, studju, skambju ta’ 
studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz 
volontarju, au pairing;

(a) Il-kundizzjonijiet għal dħul u residenza 
u xogħol ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-
territorju tal-Istati Membri għal perjodu li 
jaqbeż 90 jum għal skop ta’ riċerka, studju, 
skambju ta’ studenti, taħriġ bi ħlas u bla 
ħlas jew servizz volontarju, au pairing;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza 
ta’ studenti biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż terz u 
l-apprentisti mħallsin għal perjodu li jaqbeż 
id-90 jum fi Stati Membri li mhumiex l-
Istat Membru li jkun l-ewwel wieħed li 
jagħti awtorizzazzjoni liċ-ċittadin ta’ pajjiż 
terz abbażi ta’ din id-Direttiva;

(b) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza u 
xogħol ta’ studenti biċ-ċittadinanza ta’ 
pajjiż terz u l-apprentisti mħallsin għal 
perjodu li jaqbeż id-90 jum fi Stati Membri 
li mhumiex l-Istat Membru li jkun l-ewwel 
wieħed li jagħti awtorizzazzjoni liċ-ċittadin 
ta’ pajjiż terz abbażi ta’ din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza 
ta’ riċerkaturi biċ-ċittadinanza ta’ pajjiż 
terz fi Stati Membri li mhumiex l-Istat 
Membru li jkun l-ewwel wieħed li jagħti 
awtorizzazzjoni liċ-ċittadin ta’ pajjiż terz 

(c) il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza u 
xogħol ta’ riċerkaturi biċ-ċittadinanza ta’ 
pajjiż terz fi Stati Membri li mhumiex l-
Istat Membru li jkun l-ewwel wieħed li 
jagħti awtorizzazzjoni liċ-ċittadin ta’ pajjiż 
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abbażi ta’ din id-Direttiva. terz abbażi ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) apprentisti li jiġu fl-Unjoni fil-kuntest 
ta’ trasferiment intrażjendali skont [id-
Direttiva 2013/xx/UE dwar it-trasferimenti 
intrażjendali].

(g) apprentisti mħallsin li jiġu fl-Unjoni 
fil-kuntest ta’ trasferiment intrażjendali u li 
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni [tad-
Direttiva 2013/xx/UE dwar it-trasferimenti 
intrażjendali].

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) li japplikaw għal awtorizzazzjoni biex 
jirrisjedu u jidħlu fi Stat Membru bħala 
"detenturi tal-Karta Blu tal-UE", skont it-
tifsira tad-Direttiva 2009/50/KE, sabiex 
jaħdmu bħala impjegati bi kwalifiki 
għolja fit-territorju ta’ Stat Membru; 

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) li ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru bħala ħaddiema staġjonali;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) li huma 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’ 
servizzi1 sakemm huma impjegati fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat
__________________
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji diġà ttrattati minn Direttivi oħra għandhom jiġu esklużi minn din għal raġunijiet 
ta’ ċarezza

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

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 b’edukazzjoni jew kwalifiki 
rilevanti preċedenti, li huwa impjegat 
f’taħriġ għal skopijiet ta’ żvilupp tal-
karriera, li jaħdem abbażi ta’ kuntratt tal-
impjieg u li jkun ġie ammess fit-territorju 
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ta’ Stat Membru għal perjodu ta’ taħriġ li 
għalih jingħata ħlas skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat jew 
il-ftehim kollettiv applikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif inhi, id-definizzjoni la ssemmi l-għan ta’ apprentist imħallas u lanqas ir-referenza għar-
relazzjoni ta’ impjieg, meħtieġa għall-ħlas

Emenda 29

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 adult żgħażugħ ta’
pajjiż terz li għandu minn 18 sa 30 sena, li 
temporanjament tilqgħu familja ospitanti 
fit-territorju ta’ Stat Membru, għal perjodu 
ta’ żmien definit li fih huwa jtejjeb l-
edukazzjoni, il-ħiliet lingwistiċi kif ukoll l-
għarfien kulturali tiegħu tal-pajjiż 
ospitanti, biex iwettaq xogħol tad-dar ħafif 
u jieħu ħsieb it-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem skont dak użat fil-Ftehim Ewropew tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1968, mill-Aġenzija 
Internazzjonali għall-Au-pair u li jinsab f’rapport tal-politika tal-PE dwar il-kwistjoni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) “ħlas” tfisser il-pagament, fi (m) 'ħlas' tfisser il-paga jew is-salarju u 
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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;

kwalunkwe kunsiderazzjoni oħra, sew 
jekk fi flus jew in natura, li ħaddiem 
jirċievi direttament għall-impjieg tiegħu 
mill-impjegatur u li huma ekwivalenti 
għas-servizzi mwettqa u li jiġu kkunsidrati
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-
ftehim kollettiv applikabbli jew il-prattika 
stabbilita bħala element kostitwenti fir-
relazzjoni ta’ impjieg; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija dgħajfa, b’mod speċjali għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, li tinkludi 
kwistjonijiet dwar l-au-pairs. Minbarra l-ħtieġa li tiġi enfasizzata r-relazzjoni ta’ impjieg.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) “impjieg” tfisser l-eżerċizzju ta’ 
attivitajiet li jkopru kull forma ta’ ħidma 
jew xogħol irregolati mil-liġi nazzjonali 
jew minn prattika stabbilita taħt id-
direzzjoni jew is-superviżjoni tal-
impjegatur;

(n) 'impjieg' tfisser l-eżerċizzju ta’ 
attivitajiet li jkopru forma ta’ ħidma jew 
xogħol irregolati mil-liġi nazzjonali jew 
mill-ftehim kollettiv applikabbli jew minn 
prattika stabbilita taħt id-direzzjoni jew is-
superviżjoni tal-impjegatur;  tfisser 
kuntratt legali bejn żewġ partijiet, l-
impjegatur u l-impjegat, li permezz tiegħu 
jinħolqu drittijiet u obbligi reċiproċi bejn 
l-impjegat u l-impjegatur;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) 'impjegatur' tfisser kwalunkwe 
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persuna fiżika jew kwalunkwe entità 
legali, li għaliha jew taħt id-direzzjoni 
u/jew is-superviżjoni tagħha jitwettaq l-
impjieg1;
__________________
1 Id-Direttiva 2009/52/KE 

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt nb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nb) 'membri tal-familja' tfisser iċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi kif definit fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/86/KE;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt nc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nc) 'kwalifika ta’ edukazzjoni għolja' 
tfisser kwalunkwe diploma, ċertifikat jew 
prova oħra ta’ kwalifiki formali maħruġa 
minn awtorità kompetenti li tagħti prova 
tat-tlestija b’suċċess ta’ programm 
postsekondarju ta’ edukazzjoni għolja, 
jiġifieri sett ta’ korsijiet ipprovduti minn 
istituzzjoni edukattiva rrikonoxxuta bħala 
istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja mill-
Istat li tinsab fih. Għall-iskopijiet ta’ din 
id-Direttiva, għandha titqies kwalifika ta’ 
edukazzjoni għolja bil-kundizzjoni li l-
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istudji meħtieġa biex tinkiseb ikunu damu 
minn tal-inqas tliet snin u jagħtu aċċess 
għal lawrji u programmi ta’ dottorat1.
__________________
1 ĠU L 155, 18.6.2009, p.21

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt nd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(nd) 'familja ospitanti' tfisser il-familja, 
inklużi wkoll il-familji b’ġenitur wieħed, li 
tipikament ikollha minn tal-inqas wild 
wieħed taħt l-età ta’ 18-il sena li jgħix 
taħt l-istess saqaf, li temporanjament 
tilqa’ au-pair u tħallih jaqsam magħha l-
ħajja familjari ta’ kuljum tagħha fit-
territorju tal-Istat Membru abbażi ta’ 
ftehim li jorbot legalment konkluż bejn il-
familja ospitanti u l-au-pair;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-familji b’ġenitur wieħed hija nieqsa u skont il-Kunsill tal-Ewropa u studji 
politiċi oħra, hemm limitu tal-età għat-tfal tal-familja wkoll, peress li r-responsabbiltà tat-tfal 
hija waħda mir-raġunijiet għaliex wieħed jista’ jeħtieġ au-pair.  Il-ftehim għandu jkun jorbot 
legalment biex jiġu evitati każijiet ta’ sfruttament u trattament inġust.

Emenda 36

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 

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

huma aktar favorevoli għall-persuni li 
tapplika għalihom.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – 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. L-
għoti ta’ din il-prova għandu jkun 
neċessarju anke jekk iċ-ċittadin ta’ pajjiż 
terz ikun irċieva għotja jew borża ta’ 
studju, jew ikun irċieva sponserizzazzjoni 
minn familja ospitanti jew offerta 
definittiva ta’ xogħol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ għotjiet, boroż ta’ studju u sponserizzazzjonijiet għandha tissemma u dejjem 
tiġi ddikjarata miċ-ċittadin ta’ pajjiż terz, għal raġunijiet relatati mat-taxxa u kontroll aħjar 
min-naħa tal-amministrazzjoni tal-Istati Membri.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jipprovdi l-indirizz tiegħu fit-territorju 
tal-Istat Membru konċernat;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jirrifletti l-kliem użat f’Direttivi oħra dwar iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi

Emenda 39

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 
validu, li jinkludi kuntratt tax-xogħol 
validu jew offerta li torbot ta’ xogħol 
bħala riċerkatur, previst fil-liġi 
nazzjonali, u ffirmat ma’ organizzazzjoni 
ta’ riċerka skont l-Artikolu 9(1) u l-
Artikolu 9(2);

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jippreżenta dokument tal-ivvjaġġar 
validu, skont l-Artikolu 6, u jippreżenta 
prova li għandu, jew jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li jkun applika għal 
assigurazzjoni tal-mard għar-riskji kollha 
normalment koperti għal ċittadini tal-Istat 
Membru konċernat għal perjodi fejn 
m’hemmx tali kopertura tal-
assigurazzjoni jew dritt korrispondenti 
għal benefiċċji pprovduti rigward kuntratt 
tax-xogħol jew li jirriżultaw minnu;

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jippreżenta konferma valida, miksuba 
mill-organizzazzjoni ta’ riċerka 
konċernata, li għandu l-kwalifki 
akkademiċi meħtieġa biex jiġi aċċettat 
bħala riċerkatur f’qasam speċifiku għall-
iskopijiet ta’ proġett ta’ riċerka;

Or. en

Emenda 42

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 jistgħu jaċċettaw, skont
il-liġi nazzjonali tagħhom, applikazzjoni 
ppreżentata meta ċ-ċittadin ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat ikun diġà jinsab fit-territorju 
tagħhom għall-iskop li jlesti l-lawrja ta’ 
dottorat tiegħu.

Or. en

Emenda 43

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-applikazzjonijiet għall-permessi ta’ 
residenza għandhom jintefgħu mill-
organizzazzjoni ta’ riċerka kkonċernata 
b’kooperazzjoni sħiħa u bi ftehim sħiħ 
mar-riċerkatur prospettiv.
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Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Qabel ma tittieħed id-deċiżjoni dwar 
applikazzjoni jew ftehim ta’ akkoljenza, u 
meta jkunu qed jitqiesu t-tiġdid jew il-
permessi ta’ residenza skont l-Artikoli 6 u 
16 matul l-ewwel sena ta’ impjieg legali 
bħala riċerkatur, l-Istati Membri jistgħu 
jeżaminaw is-sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikaw il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom fir-rigward tar-
rekwiżiti għall-mili ta’ pożizzjoni battala.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Fejn il-kundizzjonijiet tar-
riunifikazzjoni tal-famija huma rilevanti 
u ssodisfati, ir-riċerkatur biċ-ċittadinanza 
ta’ pajjiż terz għandu jiddikjara dan u 
jippreżenta dokumentazzjoni legali għall-
membri tal-familja tiegħu b’mod parallel 
mal-applikazzjoni għall-permess ta’ 
residenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem simili għad-Direttivi dwar ir-Riċerkaturi, il-Karta Blu, ir-Riunifikazzjoni tal-Familja u 
s-sanzjonijiet kontra l-impjegaturi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi illegali
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Emenda 46

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) speċifikazzjoni tar-relazzjoni ta’ 
impjieg bejn l-organizzazzjoni tar-riċerka u 
r-riċerkatur;

Or. en

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet
tax-xogħol tar-riċerkatur.

(f) speċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol u l-protezzjoni tas-sigurtà soċjali 
tar-riċerkatur,

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) informazzjoni dwar il-kwalifiki tar-
riċerkatur fid-dawl tal-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-objettivi tar-riċerka;

Or. en

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt fb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) prova li għandu jew li applika għal 
assigurazzjoni tal-mard għar-riskji kollha 
koperti għaċ-ċitadini fl-Istat Membru 
partikolari.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kundizzjonijiet speċifiċi għall-apprentisti Kundizzjonijiet speċifiċi għall-apprentisti 
mhux imħallsin jew imħallsin

Or. en

Emenda 51

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

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) jipprovdi prova ta’ ftehim ta’ taħriġ jew 
kuntratt ta’ impjieg iffirmat, 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
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Emenda 52

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

Or. en

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jipprovdi prova li matul il-
permanenza tiegħu hu se jkollu riżorsi 
suffiċjenti biex ikopri s-sussistenza tiegħu, 
it-taħriġ u l-ispejjeż għall-vjaġġ tar-ritorn. 
L-Istat Membru għandu jippubblika r-
riżorsi minimi ta’ kull xahar meħtieġa 
għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, bla 
ħsara għal eżami individwali ta’ kull każ;

Or. en

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

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-

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

relazzjoni legali mal-entità ospitanti u, fejn 
l-apprentist ikun mħallas, il-ħlas mogħti 
lilu u t-termini u l-kundizzjonijiet l-oħra 
kollha tal-impjieg, inklużi l-benefiċċji u l-
protezzjoni tas-sigurtà soċjali.

Or. en

Emenda 55

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 jitolbu lill-entità 
ospitanti biex tiddikjara li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ma jkunx qed jieħu impjieg, 
sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema barranin 
ma jiġux sfruttati bħala "xogħol bl-irħis"
sabiex jiżdiedu l-marġini ta’ profitt tal-
kumpaniji, u b’hekk jiġi promoss id-
dumping soċjali.

Or. en

Emenda 56

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) ikollu mill-inqas 18-il sena jew laħaq l-
età legali skont il-liġi nazzjonali tiegħu, 
permess li jidħol f’kuntratti, iżda 
m’għandux aktar minn 30;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif innutat fid-definizzjoni tal-au-pair, is-sitwazzjonijiet ta’ minorenni li qed jiġu sfruttati 
għandhom jiġu evitati u l-età ta’ 18-il sena hija l-età legali għall-maġġoranza tal-Istati u l-età 
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li fiha jkun permess legalment li jidħol f’kuntratti mingħajr il-kunsens ta’ adult. Madankollu 
għandha tingħata attenzjoni għal-liġi nazzjonali ta’ pajjiżi terzi dwar l-età legali li fiha jiġu 
preżunti ħafna mid-drittijiet tal-istat adult.

Emenda 57

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 billi tipprovdilu 
għajnuna f’każ ta’ emerġenza meta jkun 
meħtieġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Il-maternità" għandha titaħassar sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ abbuż tad-Direttiva. 
L-għajnuna f’każ ta’ emerġenza hija fundamentali meta wieħed ikun qed jivvjaġġa barra 
minn pajjiżu, u tfisser għajnuna waqt inċident mhux mistenni, bħal aċċident eċċ.

Emenda 58

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 kuntratt ta’ impjieg li 
jorbot legalment li jiddikjara d-drittijiet u 
l-obbligi kuntrattwali tal-au-pair u l-
familja ospitanti, li abbażi tiegħu l-au-
pair jirċievi ikel u akkomodazzjoni għal 
servizzi bħal xogħol tad-dar ħafif u jieħu 
ħsieb it-tfal fil-familja ospitanti u ftehim 
bejn l-au-pair u l-familja ospitanti li 
jiddefinixxi b’mod ċar id-drittijiet u l-
obbligi tiegħu, inklużi speċifikazzjonijiet 
bħall-allowance ta’ somom żgħar ta’ flus 
li għandu jingħata, l-arranġamenti 



PE516.703v01-00 36/45 PA\944251MT.doc

MT

adegwati li jippermettulu jattendi korsijiet, 
inkluż l-għoti ta’ mill-inqas ġurnata 
waħda sħiħa libera fil-ġimgħa, kif ukoll 
il-parteċipazzjoni fid-dmirijiet ta’ kuljum 
tal-familja, bl-indikazzjoni tas-sigħat 
massimi kuljum li jistgħu jiġu ddedikati 
għall-parteċipazzjoni f’tali dmirijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Ara GAATW (Alleanza Globali kontra t-Traffikar tan-Nisa), Dokument ta’ Ħidma tal-2013, 
"Au Pair: Sfidi għal Migrazzjoni sikura u Xogħol Diċenti"

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 -punt c – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allowance minimu ta’ somom żgħar ta’ 
flus għandu jiġi stabbilit fil-livell 
nazzjonali u jkun ekwivalenti minn tal-
inqas għall-paga minima f’setturi ta’ 
xogħol komparabbli fil-pajjiżi ospitanti u 
jkun validu għall-au-pairs kollha (bla 
ħsara għal kundizzjonijiet aħjar)

Or. en

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 - punt c – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sigħat ta’ xogħol massimi 
m’għandhomx jaqbżu l-25 siegħa fil-
ġimgħa, b’massimu ta’ ħames sigħat 
kuljum u minn tal-inqas ġurnata waħda 
sħiħa libera fil-ġimgħa jew tmien sigħat 
kuljum u jumejn sħaħ fil-ġimgħa.
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Or. en

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu fil-
livell nazzjonali li jippermetti lill-au-pairs 
ibiddlu l-familja ospitanti tagħhom u, 
f’każ ta’ terminazzjoni tal-kuntratt mhux 
mistennija, au-pair jingħata xahar biex 
isib familja ospitanti ġdida, u f’dan il-każ 
ikollu japplika wkoll għal permess ta’ 
residenza ġdid. L-au-pair ikun permess 
jogħqod mal-familja ospitanti l-ġdida 
bħala mistieden sakemm jistenna risposta 
mis-servizz għall-immigrazzjoni. L-
awtoritajiet għall-immigrazzjoni 
għandhom iqisu r-raġunijiet għall-bidla 
tal-familja ospitanti meta joħorġu l-
permess ta’ residenza l-ġdid.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru joħroġ awtorizzazzjoni 
għar-riċerkaturi għal perjodu ta’ mill-inqas 
sena u jġeddidha jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6, 7 u 9 jibqgħu 
jintlaħqu. Jekk il-proġett ta’ riċerka huwa 
skedat li jdum anqas minn sena, l-
awtorizzazzjoni tinħareġ għal kemm itul il-
proġett.

1. Stat Membru joħroġ awtorizzazzjoni, 
inkluż permess ta’ residenza u xogħol,
għar-riċerkaturi għal perjodu ta’ mill-inqas 
sena u jġeddidha jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli 6, 7 u 9 jibqgħu 
jintlaħqu. Jekk il-proġett ta’ riċerka huwa 
skedat li jdum anqas minn sena, l-
awtorizzazzjoni tinħareġ għal kemm itul il-
proġett.
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Or. en

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-perijodu ta’ validità ta’ 
awtorizzazzjoni maħruġa lill-apprentisti 
għandu jikkorrispondi għat-tul tal-
kollokament, jew għandu jkun l-aktar għal 
sena. F’każijiet eċċezzjonali, jista’ jiġi 
mġedded, darba biss u f’forma ta’ permess, 
u esklussivament għal dak iż-żmien 
meħtieġ sabiex tiġi akkwistata kwalifika 
vokazzjonali rikonoxxuta minn Stat 
Membru skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-prattika amministrattiva tiegħu, sakemm 
id-detentur jibqa’ jilħaq il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 6 u 12.

4. Il-perijodu ta’ validità ta’ 
awtorizzazzjoni maħruġa lill-apprentisti 
jew permess ta’ residenza u xogħol 
maħruġ lill-apprentisti mħallsin għandu 
jikkorrispondi għat-tul tal-kollokament, 
jew għandu jkun l-aktar għal sena. 
F’każijiet eċċezzjonali, jista’ jiġi mġedded, 
darba biss u f’forma ta’ permess, u
esklussivament għal dak iż-żmien meħtieġ 
sabiex tiġi akkwistata kwalifika 
vokazzjonali rikonoxxuta minn Stat 
Membru skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-prattika amministrattiva tiegħu, sakemm 
id-detentur jibqa’ jilħaq il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 6 u 12.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk l-entità ospitanti tidher
li tkunu deliberatament eliminat il-
pożizzjonijiet li qiegħda tipprova timla 
permezz tal-applikazzjoni l-ġdida fi żmien 
it-12-il xahar li jiġu fis qabel id-data tal-
applikazzjoni.

2. L-Istati għandhom jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk l-entità ospitanti tkun
deliberatament eliminat il-pożizzjonijiet li 
qiegħda tipprova timla permezz tal-
applikazzjoni l-ġdida fi żmien it-12-
il xahar li jiġu fis qabel id-data tal-
applikazzjoni.

Or. en
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Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Riċerkaturi, studenti, tfal tal-iskola, 
apprentisti, voluntiera u au-pairs biċ-
ċittadinanza ta’ pajjiżi terzi 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

Or. en

Emenda 66

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. B’deroga mill-Artikolu 12(2)(a) u
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 l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali u l-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
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Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

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 ikun
inqas minn 10 sigħat fil-ġimgħa, jew l-
ekwivalenti fi ġranet jew xhur fis-sena.

Or. en

Emenda 68

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.

Kull dispożizzjoni possibbli għall-
estensjoni tal-istatus tar-residenza tar-
riċerkaturi u l-istudenti wara li jtemmu l-
attivitajiet attwali tagħhom (ir-riċerka jew 
l-istudju) fl-Istat Membru, li għalihom 
ingħata permess ta’ residenza, għandha 
tkun fakultattiva u tibqa’ fil-kompetenza 
assoluta tal-Istati Membri flimkien mat-
tul ta’ dan il-perjodu. L-Istati Membri 
huma rrakkomandati li jqisu estensjoni 
għal perjodu ta’ 6 xhur għal dawn iċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi 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 
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sabiex jagħtu prova li huma għandhom 
ċans serju li jiġu ingaġġati jew li jiftħu 
negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Estensjoni tal-perjodu: ir-rapporteur ma taqbilx mal-perjodu ta’ 12-il xahar u minflok 
tipproponi 6 xhur peress li dan huwa meqjus suffiċjenti għall-iskop indikat.

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandhom jiġu introdotti kwoti 
armonizzati fin-numru ta’ ammissjonijiet 
ta’ kull kategorija differenti ta’ 
applikanti/applikazzjonijiet li jirċievu 
awtorizzazzjoni għall-iskopijiet ta’ 
riċerka, studju, skambju ta’ studenti, 
taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz 
volontarju u au-pairing, bħala miżura 
biex jiġu evitati riskji ta’ abbuż u frodi 
minn istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet 
fil-livell tal-pajjiż u għandu jkun hemm 
ftehim dwarhom skont il-kapaċità tal-
Istati Membri li jirreaġixxu, abbażi tal-
kundizzjonijiet tal-ekonomija, l-impjieg u 
l-edukazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif provdut mill-Premessa 35

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dawn id-derogi għad-dritt għar-
riunifikazzjoni tal-familja m’għandhomx 
jikkontradixxu l-idea ta’ "eżodu ta’ 
mħuħ" fil-pajjiżi terzi tal-oriġini, kif diġà 
ddikjarat fid-Direttiva. Barra minn hekk, 
dan id-dritt għandu jkun f’konformità 
mal-valuri u l-prinċipji rrikonoxxuti mill-
Istati Membri; tali konformità tiġġustifika 
l-possibbiltà li jittieħdu miżuri restrittivi 
skont il-Premessa 11 tad-
Direttiva 2003/86/KE.

Or. en

Emenda 71

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.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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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 imħallas jew bħala riċerkatur 
skont din id-Direttiva jista’ 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 
validazzjoni u approvazzjoni:

Or. en

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) konferma fil-forma ta’ dokument 
validu, inkluża valutazzjoni tal-imġiba 
soċjali, miksuba permezz tas-servizz 
preċedenti akkwistat, li għandu l-kwalifiki 
akkademiċi meħtieġa biex jiġi aċċettat 
bħala student, riċerkatur jew apprentist 
imħallas f’qasam speċifiku għall-
iskopijiet ta’ proġett ta’ riċerka, studju jew 
taħriġ.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun magħrufa l-lista sħiħa tal-Istati (a) tkun magħrufa l-lista sħiħa tal-Istati 
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Membri li r-riċerkatur jew l-istudent 
għandu l-ħsieb li jmur fihom qabel ma 
jidħol fl-ewwel Stat Membru;

Membri li r-riċerkatur jew l-istudent 
iddikjara li għandu l-ħsieb li jmur fihom 
qabel ma jidħol fl-ewwel Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta riċerkatur jiċċaqlaq għat-tieni Stat 
Membru skont l-Artikoli 26 u 27, u meta l-
familja tkun diġà stabbilita fl-ewwel Stat 
Membru, il-membri tal-familja tiegħu jiġu 
awtorizzati jakkumpanjawh jew jingħaqdu 
miegħu.

1. Meta riċerkatur jiċċaqlaq għat-tieni Stat 
Membru skont l-Artikoli 26 u 27, u meta l-
familja tkun diġà stabbilita fl-ewwel Stat 
Membru, il-membri tal-familja tiegħu jiġu 
awtorizzati jakkumpanjawh jew jingħaqdu 
miegħu, skont analiżi każ b’każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prova li jkunu rrisjedew bħala membri
tal-familja tar-riċerkatur fl-ewwel Stat 
Membru;

(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.

Or. en
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Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Stati Membri jistgħu jitolbu lill-applikanti 
jħallsu miżati għall-ipproċessar ta’ 
applikazzjonijiet skond din id-Direttiva. L-
ammont ta’ dawn it-tariffi m’għandux 
jipperikola l-kisba tal-objettivi tagħha. 

Stati Membri jistgħu jitolbu lill-applikanti 
jħallsu miżati għall-ipproċessar ta’ 
applikazzjonijiet skont din id-Direttiva. Il-
livell ta’ dawn it-tariffi m’għandux ikun 
eċċessiv u sproporzjonat għall-
istatus/kapaċità finanzjarja tagħhom, 
b’mod speċjali għall-kategoriji mhux 
imħallsin, bħall-apprentisti u l-au-pairs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-508/10 Il-Kummissjoni vs Il-Pajjiżi l-Baxxi 
ddikjarat li l-livell tat-tariffi m’għandux ikun eċċessiv jew sproporzjonat. Għall-kategoriji tal-
persuni mhux imħallsin għandu jkun hemm tip ta’ faċilitazzjoni mill-Istat; din hija l-essenza 
tal-istat soċjali Ewropew.


