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Emenda 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali 
f’żewġ livelli huma element prinċipali 
għall-qgħad baxx fost iż-żgħażagħ. 
Orjentati kif meħtieġ lejn ir-rekwiżiti tal-
ekonomija, huma jagħmlu possibbli t-
tranżizzjoni faċli mit-taħriġ għad-dinja 
tax-xogħol. Dawn mhux biss għandhom 
jissaħħu f’din id-Direttiva, iżda wkoll jiġu 
kkunsidrati f’Atti legali Ewropej oħra 
għat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 
Barra minn hekk, dawn is-sistemi ta’ 
taħriġ vokazzjonali u l-karatteristiċi 
tagħhom m’għandhomx jiġu affettwati 
bir-Regolamenti tad-
Direttiva 2005/36/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali f’żewġ livelli jagħtu, permezz ta' integrazzjoni bikrija tal-
apprentisti fl-intrapriżi, kontribut importanti sabiex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
jiżguraw tranżizzjoni faċli lejn id-dinja tax-xogħol. Dawn huma diġà implimentati f’għadd ta’
Stati Membri. Anki l-Kummissjoni tal-UE fil-Komunikazzjoni tagħha COM(2012)299 talbet 
għat-tisħiħ tas-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali.

Emenda 90
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

(3) L-introduzzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea fuq bażi volontarja se 
tippromwovi l-moviment liberu tal-
professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti. B’mod partikolari, din il-
karta hija meħtieġa sabiex tiffaċilita l-
mobilità temporanja u r-rikonoxximent taħt 
is-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, 
kif ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha, fuq t-talba tal-
organizzazzjonijet professjonali 
rappreżentattivi rispettivi, tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

Or. de
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Emenda 91
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita r-rikonoxximent 
taħt is-sistema ta’ rikonoxximent 
awtomatiku, kif ukoll sabiex jiġi promoss 
proċess ta’ rikonoxximent simplifikat taħt 
is-sistema ġenerali. Il-karta għandha 
tinħareġ fuq talba minn professjonist u 
wara li l-awtoritajiet kompetenti 
jissottomettu d-dokumenti meħtieġa u 
jlestu l-proċeduri ta’ reviżjoni u verifika 
relatati. Iż-żmien meħtieġ għall-verifika 
ta' applikazzjoni għal Karta Professjonali 
Ewropea se jiddependi mill-professjoni. 
Għalhekk, għandhom jitwettqu proġetti 
pilota sabiex jiġu definiti perjodi realistiċi 
għal kull professjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel dawn il-perjodi 
pubblikament disponibbli, pereżempju fuq 
il-portal YourEurope u fiċ-ċentri ta' 
assistenza previsti fl-Artikolu 57b. Ir-
riżultati minn dawn il-proġetti pilota 
jistgħu jiġu estrapolati għal professjonijiet 
simili. Il-funzjonament tal-karta għandu 
jiġi appoġġjat mis-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) 
stabbilita mir-Regolament (UE) Nru […] 
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva 
permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-
Suq Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jgħin sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja 
bejn l-awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-
istess ħin jiġi eleminat ix-xogħol 
amministrattiv doppju għall-awtoritajiet u 
jinħolqu trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
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applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

Or. en

Emenda 92
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea
volontarja. B’mod partikolari, din il-karta
tista’ sservi sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
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ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

Or. en

Emenda 93
Marian Harkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
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tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom. Ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
taħt il-karta professjonali għandu 
jirrispetta l-prinċipju li r-responsabbiltà 
għar-rikonoxximent ta' kwalifika 
professjonali hija esklussivament tal-Istat 
Membru ospitanti.

Or. en

Emenda 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju, l-aktar 
għall-professjonijiet li jaqgħu taħt il-
proċedura ta’ rikonoxximent awtomatiku, 
li tiġi pprovduta Karta Professjonali 
Ewropea, fejn dawn il-professjonijiet 
jirrikjedu dan. B’mod partikolari, din il-
karta hija meħtieġa sabiex tiffaċilita l-
mobilità temporanja u r-rikonoxximent taħt 
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ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

is-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, 
kif ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tan-natura fakultattiva tal-istabbiliment ta’ identità professjonali, speċjalment għal 
professjonijiet li jaqgħu taħt ir-rikonoxximent awtomatiku jekk huma jitolbu dan.

Emenda 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu (3) Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu 
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tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. 
B’mod partikolari, din il-karta hija 
meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

tal-professjonisti, filwaqt li jiġi żgurat 
rikonoxximent tal-kwalifiki aktar effiċjenti 
u trasparenti, huwa neċessarju li tiġi 
pprovduta Karta Professjonali Ewropea. Il-
Karta Professjonali Ewropea għandha 
tintuża strettament bħala għodda għar-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
fi Stat Membru ieħor, sabiex jintuża l-
potenzjal sħiħ tal-mobilità fis-suq uniku, 
u mhux bħala mezz biex ikun irregolat u 
ristrett il-mod li bih tiġi kkwalifikata 
professjoni. B’mod partikolari, din il-karta 
hija meħtieġa sabiex tiffaċilita l-mobilità 
temporanja u r-rikonoxximent taħt is-
sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku, kif 
ukoll sabiex jiġi promoss proċess ta’ 
rikonoxximent simplifikat taħt is-sistema 
ġenerali. Il-karta għandha tinħareġ fuq 
talba minn professjonist u wara li l-
awtoritajiet kompetenti jissottomettu d-
dokumenti meħtieġa u jlestu l-proċeduri ta’ 
reviżjoni u verifika relatati. Il-
funzjonament tal-karta għandu jiġi 
appoġġjat mis-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI) stabbilita mir-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva permezz 
tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern23. Dan il-mekkaniżmu għandu jgħin 
sabiex jittejbu s-sinerġiji u l-fiduċja bejn l-
awtoritajiet kompetenti, filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi eleminat ix-xogħol amministrattiv 
doppju għall-awtoritajiet u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-karta għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Il-karta u l-
volum ta’ xogħol relatat magħha fi ħdan l-
IMI għandhom jiżguraw l-integrità, l-
awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
maħżuna u għandhom jevitaw aċċess 
illegali u mhux awtorizzat għall-
informazzjoni li tinsab fihom.

Or. en
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Emenda 96
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-introduzzjoni ta' karta 
professjonali għandha tkun volontarja u 
fuq talba tal-professjoni kkonċernata. 
Biex tiġi introdotta karta professjonali, 
din trid tiġi aċċettata b'mod favorevoli 
minn żewġ terzi tal-Istati Membri jew tal-
korpi professjonali tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 97
Christel Schaldemose.

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
relatati mal-interess pubbliku, Stat 
Membru għandu jkun jista’ jiċħad talba 
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saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

għal aċċess parzjali.

Or. en

Emenda 98
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-
saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, 
f’ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, Stat Membru għandu 
jkun jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.
L-aċċess parzjali ma japplikax għall-
professjonijiet mediċi li jaffettwaw is-
sigurtà tal-pazjent jew il-kura tas-saħħa 
pubblika.

Or. de

Emenda 99
Sirpa Pietikäinen.

Proposta għal direttiva
Premessa 4



AM\913241MT.doc 13/117 PE496.438v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-
saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet imperattivi
ta’ interess ġenerali, Stat Membru għandu 
jkun jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.
L-aċċess parzjali ma għandux jingħata lil 
professjonisti li jipprovdu servizzi tas-
saħħa jew dawk relatati mal-benesseri 
pubbliku.

Or. en

Emenda 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
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u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa, 
Stat Membru għandu jkun jista’ jiċħad 
talba għal aċċess parzjali.

u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa
jew fl-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, 
Stat Membru għandu jkun jista’ jiċħad 
talba għal aċċess parzjali.

Or. de

Emenda 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa, 
Stat Membru għandu jkun jista’ jiċħad 
talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa
jew fil-każ ta' nutar jew avukat, Stat 
Membru għandu jkun jista’ jiċħad talba 
għal aċċess parzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja l-"amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja" tista' 
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tikkostitwixxi "raġuni prijoritarja ta' interess ġenerali" kif stipulat f'din il-premessa. Peress li 
n-nutara u l-avukati jikkontribwixxu ħafna għall-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jirrifjutaw l-aċċess parzjali għall-professjonijiet imsemmija 
hawn fuq.

Emenda 102
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-
saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
relatati mal-interess pubbliku, Stat 
Membru għandu jkun jista’ jiċħad talba 
għal aċċess parzjali. Aċċess parzjali ma 
jistax jingħata lill-professjonijiet tal-kura 
tas-saħħa li jibbenefikaw minn 
rikonoxximent awtomatiku kif elenkat fl-
Anness V.

Or. en

Emenda 103
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-
saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet imperattivi
ta’ interess ġenerali, Stat Membru għandu 
jkun jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.
L-aċċess parzjali ma għandux jingħata lil 
professjonisti li jipprovdu servizzi tas-
saħħa jew dawk relatati mas-saħħa 
pubblika.

Or. en

Emenda 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
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u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-
saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali.
Il-Kummissjoni għandha tkun infurmata 
mill-Istat Membru qabel ma jieħu 
deċiżjoni bħal din sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni sħiħa ta' din id-
dispożizzjoni u tiġi ggarantita l-
applikazzjoni uniformi tagħha madwar l-
Unjoni. Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet 
prijoritarji ta’ interess ġenerali, Stat 
Membru għandu jkun jista’ jiċħad talba 
għal aċċess parzjali. Professjonijiet li 
jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku abbażi ta' koordinazzjoni ta’ 
kundizzjonijiet minimi ta' taħriġ jew ta’ 
prinċipji ta' taħriġ komuni, m'għandhomx 
ikunu miftuħa għal aċċess parzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun infurmata dwar deċiżjonijiet ta' rifjut ta' 
aċċess parzjali u l-ħsieb wara dan sabiex tkun tista' tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa, korretta 
u uniformi ta' din id-dispożizzjoni. Ara l-Artikolu korrispondenti

Emenda 105
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
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u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali.
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet
prijoritarji ta’ interess ġenerali, bħal fil-
każ ta’ tabib jew professjonisti oħra fil-
qasam tas-saħħa, Stat Membru għandu
jkun jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.

u jekk il-professjonist jitlob dan, Stat 
Membru ospitanti għandu jawtorizza 
aċċess parzjali. Fil-każ ta’ professjonijiet li 
jaffettwaw is-saħħa pubblika, is-sigurtà, 
jew il-monitoraġġ tas-saħħa, Stat Membru 
jista’ jirrifjuta li jagħtihom aċċess parzjali 
jekk jaħseb li l-kwalità tas-servizz provdut 
hija inqas. Għal raġunijiet prevalenti ta’ 
interess ġenerali, Stat Membru għandu
dejjem ikun jista’ jiċħad talba għal aċċess 
parzjali.

Or. fr

Emenda 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru
ospitanti għandu jawtorizza aċċess 
parzjali. Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet 
prijoritarji ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ 
ta’ tabib jew professjonisti oħra fil-qasam 
tas-saħħa, Stat Membru għandu jkun jista’ 
jiċħad talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari dawk l-Istati 
Membri ospitanti li jawtorizzaw dan 
jistgħu jagħtu aċċess parzjali. Madankollu, 
f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji ta’ interess 
ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib jew 
professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa jew 
fil-każ ta’ professjonijiet li għandhom 
natura ġeografika partikolari, Stat 
Membru għandu jkun jista’ jiċħad talba 
għal aċċess parzjali.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma meħtieġa, l-aktar għal raġunijiet ta’ saħħa u sikurezza pubblika iżda 
wkoll għal raġunijiet oħra, li jikkontrollaw f’liema professjonijiet huma jistgħu jippermettu 
aċċess parzjali.

Emenda 107
Catherine Stihler.

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa, 
Stat Membru għandu jkun jista’ jiċħad 
talba għal aċċess parzjali.

(4) Id-Direttiva 2005/36/KE tapplika biss 
għal professjonisti li jixtiequ jwettqu l-
istess professjoni fi Stat Membru ieħor. 
Hemm każijiet fejn l-attivitajiet 
ikkonċernati jkunu parti minn professjoni 
b’ambitu ta’ attivitajiet akbar fl-Istat 
Membru ospitanti. Jekk id-differenzi bejn 
l-oqsma ta’ attività tant ikunu kbar li fil-
verità jkun meħtieġ li l-professjonist 
jagħmel programm sħiħ ta’ edukazzjoni u 
taħriġ sabiex jikkumpensa għan-nuqqasijiet 
u jekk il-professjonist jitlob dan, f’dawn iċ-
ċirkustanzi partikolari Stat Membru 
ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali. 
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
ta’ interess ġenerali, bħal fil-każ ta’ tabib 
jew professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa,
jew ta’ natura speċifika għal qasam 
partikolari, Stat Membru għandu jkun 
jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.

Or. en

Emenda 108
Christel Schaldemose.

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-applikazzjoni ta' aċċess parzjali 
f'din id-Direttiva skont il-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qatt ma 
għandha timplika l-irtirar tad-dritt tal-
imsieħba soċjali fis-settur inkwistjoni li 
jorganizzaw lilhom infushom. 

Or. en

Emenda 109
Cristian Silviu Buşoi.

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Peress li n-nutara huma maħtura 
mill-Istat u għalhekk għandhom għan ta’ 
interess pubbliku, jiġifieri li jiggarantixxu 
l-legalità u ċ-ċertezza legali tal-atti 
konklużi bejn individwi, dawn m'humiex 
koperti mid-Direttiva.

Or. en

Emenda 110
Constance Le Grip.

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) (iia) Il-kunċett ta’ "raġunijiet 
prijoritarji relatati mal-interess pubbliku" 
li hemm referenza għalihom f’ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva ġie 
żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-
ġurisprudenza tagħha relatata mal-
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Artikoli 49 u 56 tat-Trattat u jista’ jkompli 
jevolvi. Il-kunċett kif rikonoxxut fil-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja jkopri fost 
l-oħrajn ir-raġunijiet li ġejjin: politika 
pubblika, sigurtà pubblika u saħħa 
pubblika, fit-tifsira tal-Artikoli 52 u 62 
tat-Trattat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ "raġunijiet prijoritarji relatati mal-interess pubbliku" li hemm referenza 
għalihom f’ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, huwa prinċipju magħruf sew li jinkludi 
s-saħħa pubblika iżda wkoll firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet oħra. Qed jiġi propost li tintuża din 
id-definizzjoni ispirata mid-definizzjoni li tinsab fid-Direttiva 2006/123/KE sabiex tkun 
iċċarata l-intenzjoni tal-leġiżlatur meta jirreferi għal dan il-kunċett.

Emenda 111
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-forniment temporanju jew 
okkażjonali ta’ servizzi fl-Istati Membri 
għandu jkun soġġett għal salvagwardji, 
b’mod partikolari rekwiżit ta’ esperjenza 
professjonali ta’ sentejn, fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi lokali fl-Istat 
Membru ospitanti jekk il-professjoni ma 
tkunx irregolata fl-Istat Membru ta’ oriġini. 
Madankollu, dawn is-salvagwardji 
mhumiex meħtieġa jekk il-konsumaturi, li 
għandhom ir-residenza abitwali tagħhom 
fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-
professjonist, diġà għażlu lil dan il-
professjonist u ma hemm l-ebda 
implikazzjoni fuq is-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika għal persuni terzi fl-Istat Membru 
ospitanti.

(5) Il-forniment temporanju jew 
okkażjonali ta’ servizzi fl-Istati Membri 
għandu jkun soġġett għal salvagwardji, 
b’mod partikolari rekwiżit ta’ esperjenza 
professjonali ta’ sentejn, fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi lokali fl-Istat 
Membru ospitanti jekk il-professjoni ma 
tkunx irregolata fl-Istat Membru ta’ oriġini. 
Madankollu, dawn is-salvagwardji 
mhumiex meħtieġa jekk il-konsumaturi, li 
għandhom ir-residenza abitwali tagħhom 
fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-
professjonist, diġà għażlu lil dan il-
professjonist u ma hemm l-ebda 
implikazzjoni fuq is-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika għal persuni terzi fl-Istat Membru 
ospitanti. Ir-reġim ta’ mobilità temporanja 
m’għandux jintuża bħala sostitut biex 
wieħed jgħaddi mir-reġim ta’ 
rikonoxximent sħiħ skont l-Artikolu 7. 
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Għalhekk, jekk professjonist b'aċċess 
temporanju jixtieq ikompli l-provvista ta' 
servizz għal perjodu ta' aktar minn sena 
kontinwa, il-professjonist għandu jagħmel 
id-dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 7.

Or. en

Emenda 112
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ir-rekwiżiti ta' rikonoxximent għal 
mobilità temporanja m'għandhomx 
jissostitwixxu r-rekwiżiti ta' 
rikonoxximent għal mobilità fit-tul. 
Sabiex tingħalaq il-lakuna fejn 
professjonisti jiksbu rikonoxximent 
permezz ta' reġim ta’ mobilità 
temporanja, li huwa eħfef, u jkomplu 
jipprattikaw b'mod indefinit, il-mobilità 
temporanja għandha tkun ristretta għal 
sena ta' provvista ta' servizz kontinwu fit-
territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Wara 
din is-sena, il-professjonist irid jikseb 
rikonoxximent sħiħ permezz tal-Artikolu 
4b jew it-Titolu III. Issir eċċezzjoni għall-
fornituri ta’ servizz li regolarment 
jipprovdu servizzi għal perjodi ta' inqas 
minn sena fi Stat Membru ieħor. Il-
Kummissjoni hija mistiedna tistabbilixxi 
lista ta' professjonijiet bħal dawn permezz 
tal-atti delegati skont l-Artikolu 58.a 
(ġdid) u tippubblika din il-lista. 

Or. en

Emenda 113
Sandra Kalniete.
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Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tkopri lin-nutara wkoll. Għal talbiet ta’ 
rikonoxximent għall-istabbiliment, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu 
t-test tal-aptitudni jew perjodu ta' 
adattament neċessarji sabiex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fil-proċedura nazzjonali 
tal-għażla u tan-nomina. Fil-każ ta’ 
forniment ħieles ta’ servizzi, in-nutara ma 
għandhomx ikunu jistgħu jfasslu 
strumenti awtentiċi u jwettqu attivitajiet 
oħra ta’ awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill 
tal-Istat Membru ospitanti.

imħassar

Or. en

Emenda 114
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tkopri lin-nutara wkoll. Għal talbiet ta’
rikonoxximent għall-istabbiliment, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu 
t-test tal-aptitudni jew perjodu ta' 
adattament neċessarji sabiex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fil-proċedura nazzjonali 
tal-għażla u tan-nomina. Fil-każ ta’ 
forniment ħieles ta’ servizzi, in-nutara ma 
għandhomx ikunu jistgħu jfasslu 
strumenti awtentiċi u jwettqu attivitajiet 
oħra ta’ awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill 
tal-Istat Membru ospitanti.

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE m’għandhiex 
tapplika għall-professjoni tan-nutara. Il-
maġġoranza tal-Istati Membri żviluppaw
il-professjoni tan-nutara fil-qafas tal-
organizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja 
tagħhom bħala uffiċċju indipendenti u l-
ġid komuni bħala uffiċċju pubbliku 
obbligat, parzjalment b’oqsma differenti 
ħafna ta’ funzjonijiet. Il-kwistjonijiet 
bażiċi tad-Direttiva 2005/36/KE, 
partikolarment għal-libertà tas-servizzi, 
jikkontradixxu madankollu din il-
pożizzjoni tan-nutar bħala uffiċjal 
pubbliku u l-involviment tiegħu fis-
sistema ġudizzjarja.
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Or. de

Emenda 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tkopri lin-nutara wkoll. Għal talbiet ta’ 
rikonoxximent għall-istabbiliment, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu 
t-test tal-aptitudni jew perjodu ta' 
adattament neċessarji sabiex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fil-proċedura nazzjonali 
tal-għażla u tan-nomina. Fil-każ ta’ 
forniment ħieles ta’ servizzi, in-nutara ma 
għandhomx ikunu jistgħu jfasslu 
strumenti awtentiċi u jwettqu attivitajiet 
oħra ta’ awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill 
tal-Istat Membru ospitanti.

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE m’għandhiex 
tapplika għall-professjoni ta’ nutar fir-
rigward ta’ talbiet ta’ rikonoxximent għall-
istabbiliment jew ta’ forniment ta’ servizzi
fi Stat  Membru ieħor.

Or. fr

Emenda 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tkopri lin-nutara wkoll. Għal talbiet ta’ 
rikonoxximent għall-istabbiliment, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu 
t-test tal-aptitudni jew perjodu ta' 
adattament neċessarji sabiex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fil-proċedura nazzjonali 
tal-għażla u tan-nomina. Fil-każ ta’ 
forniment ħieles ta’ servizzi, in-nutara ma 
għandhomx ikunu jistgħu jfasslu strumenti 

(7) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tkopri lin-nutara wkoll. Għal talbiet ta’ 
rikonoxximent għall-istabbiliment, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu 
t-test tal-aptitudni jew perjodu ta' 
adattament neċessarji sabiex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fil-proċedura nazzjonali 
tal-għażla u tan-nomina. Din il-miżura ta' 
kumpens ma teżentax lill-applikant minn 
rekwiżiti oħra tal-proċess tal-għażla u n-
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awtentiċi u jwettqu attivitajiet oħra ta’ 
awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill tal-Istat 
Membru ospitanti.

nomina għall-uffiċċji notarili fl-Istat 
Membru ospitanti. Minħabba l-funzjoni 
partikolari tagħhom bħala uffiċjali 
pubbliċi, li għandhom is-setgħa u l-
obbligu li jwettqu ċertu funzjonijiet 
pubbliċi fl-Istat Membru tagħhom, in-
nutara ma għandhomx ikunu jistgħu
jistabbilixxu strumenti awtentiċi u jwettqu 
attivitajiet oħra ta’ awtentikazzjoni jew 
funzjonijiet ġudizzjarji oħra fl-ambitu tal-
provvista libera ta' servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tas-siġill ta' Stat Membru huwa limitat għat-territorju ta' dan l-Istat u ma jistax jiġi 
estiż fuq il-bażi tal-libertà ta' provvista ta' servizzi. Meta jitqies li l-kwistjoni ta' stabbiliment 
ta' strumenti awtentiċi u r-rikonoxximent reċiproku tagħhom ikun regolat fuq il-bażi tal-
Artikolu 81 tat-TFUE, il-limitazzjoni għan-nutara hija koperta mis-sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja "Attivitajiet oħra ta' awtentikazzjoni" jinkludu attivitajiet ta' legalizzazzjoni u 
funzjonijiet ġudizzjarji li jsiru f'isem l-amministrazzjoni ġudizzjarja ta' Stat Membru.

Emenda 117
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Din tista’ tkun għodda għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Din tista’ tkun għodda għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 
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sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn. Fil-prinċipju, il-
livelli stabbiliti għat-tħaddim tas-sistema 
ġenerali ma għandhomx jibqgħu jintużaw 
bħala kriterju għall-esklużjoni ta’ 
ċittadini tal-Unjoni mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE 
meta dan ikun qed imur kontra l-
prinċipju ta’ tagħlim tul il-ħajja.

sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn.

Or. de

Emenda 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Din tista’ tkun għodda għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 
sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn. Fil-prinċipju, il-
livelli stabbiliti għat-tħaddim tas-sistema 
ġenerali ma għandhomx jibqgħu jintużaw 
bħala kriterju għall-esklużjoni ta’ 
ċittadini tal-Unjoni mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE 

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Din tista’ tkun għodda għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 
sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn.
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meta dan ikun qed imur kontra l-
prinċipju ta’ tagħlim tul il-ħajja.

Or. de

Emenda 119
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Din tista’ tkun għodda għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 
sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn. Fil-prinċipju, il-livelli 
stabbiliti għat-tħaddim tas-sistema ġenerali 
ma għandhomx jibqgħu jintużaw bħala 
kriterju għall-esklużjoni ta’ ċittadini tal-
Unjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE meta dan ikun qed 
imur kontra l-prinċipju ta’ tagħlim tul il-
ħajja.

(8) Sabiex jiġi applikat il-mekkaniżmu ta’ 
rikonoxximent fis-sistema ġenerali, huwa 
neċessarju li l-iskemi nazzjonali varji ta’ 
edukazzjoni u taħriġ jitqiegħdu fi gruppi 
ta’ livelli differenti. Dawk il-livelli, li 
huma stabbiliti biss għall-finijiet ta’ 
tħaddim tas-sistema ġenerali, ma għandu 
jkollhom la effett fuq l-istrutturi nazzjonali 
ta’ edukazzjoni u taħriġ u lanqas fuq il-
kompetenza tal-Istati Membri f’dan il-
qasam, inkluża politika nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta valutazzjoni, flimkien ma' 
proposti, fejn xieraq, tal-possibilità ta' 
allinjament tal-livelli f'din id-Direttiva u 
dawk tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, fi 
żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva. Din l-evalwazzjoni għandha 
tinkludi wkoll il-proposti li jagħtu 
definizzjoni legali lis-Sistema Ewropea 
għat-Trasferiment ta' Kreditu fl-Acquis 
tal-Komunità. Din tista’ tkun għodda 
għall-promozzjoni tat-trasparenza u l-
komparabilità ta’ kwalifiki u tista’ tkun 
sors addizzjonali ta’ informazzjoni utli 
għall-awtoritajiet kompetenti li jeżaminaw 
ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki maħruġa fi 
Stati Membri oħrajn. Fil-prinċipju, il-livelli 
stabbiliti għat-tħaddim tas-sistema ġenerali 
ma għandhomx jibqgħu jintużaw bħala 
kriterju għall-esklużjoni ta’ ċittadini tal-
Unjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-
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Direttiva 2005/36/KE meta dan ikun qed 
imur kontra l-prinċipju ta’ tagħlim tul il-
ħajja.

Or. en

Emenda 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 
aċċess għall-professjonijiet irregolati mis-
sistema ġenerali, għandu jibqa’ jkun 
possibbli li l-Istat Membru ospitanti 
jimponi miżura ta’ kumpens. Din il-miżura 
għandha tkun proporzjonata u, b’mod 
partikolari, għandha tqis l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi miksuba mill-applikant 
matul l-esperjenza professjonali jew 
permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Id-
Deċiżjoni li timponi miżura ta’ kumpens 
għandha tiġi ġustifikata fid-dettall sabiex l-
applikant ikun jista' jifhem aħjar is-
sitwazzjoni tiegħu u sabiex ifittex li jikseb 
skrutinju legali quddiem il-qrati nazzjonali 
taħt id-Direttiva 2005/36/KE.

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 
aċċess għall-professjonijiet irregolati mis-
sistema ġenerali, għandu jibqa’ jkun 
possibbli li l-Istat Membru ospitanti 
jimponi miżura ta’ kumpens. Din il-miżura 
għandha tkun proporzjonata u, b’mod 
partikolari, għandha tqis l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi miksuba mill-applikant 
matul l-esperjenza professjonali jew 
permezz tat-tagħlim tul il-ħajja ċċertifikat 
mill-awtoritajiet kompetenti. Id-
deċiżjoni li timponi miżura ta’ kumpens 
għandha tiġi ġustifikata fid-dettall sabiex l-
applikant ikun jista' jifhem aħjar is-
sitwazzjoni tiegħu u sabiex ifittex li jikseb 
skrutinju legali quddiem il-qrati nazzjonali 
taħt id-Direttiva 2005/36/KE.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi, it-tagħlim tul il-ħajja huwa pprovdut permezz ta’ edukazzjoni u taħriġ mhux 
formali u jwassal għal ċertifikati li jista’ jkun li ma jkunx possibbli li dawn jiġu vvalutati.

Emenda 121
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-sistema ta’ rikonoxximent 
awtomatiku fuq il-bażi ta’ rekwiżiti minimi 
ta’ taħriġ armonizzati tiddependi fuq in-
notifika f’waqtha ta’ provi ġodda jew 
mibdula ta’ kwalifiki formali mill-Istati 
Membri u l-pubblikazzjoni tagħhom mill-
Kummissjoni. Inkella, id-detenturi ta’ 
dawn il-kwalifiki ma jkollhom l-ebda 
garanzija li jistgħu jibbenefikaw mir-
rikonoxximent awtomatiku. Sabiex tiżdied 
it-trasparenza u tiġi faċilitata l-
eżaminazzjoni ta’ titli notifikati ġodda, l-
Istati Membri għandhom jaħtru korp 
xieraq, bħal bord ta’ akkreditazzjoni jew 
ministeru, sabiex dawn jeżaminaw kull 
notifika u jipprovdu lill-Kummissjoni 
rapport dwar il-konformità mad-
Direttiva 2005/36/KE.

(12) Is-sistema ta’ rikonoxximent 
awtomatiku fuq il-bażi ta’ rekwiżiti minimi 
ta’ taħriġ armonizzati tiddependi fuq in-
notifika f’waqtha ta’ provi ġodda jew 
mibdula ta’ kwalifiki formali mill-Istati 
Membri u l-pubblikazzjoni tagħhom mill-
Kummissjoni. Inkella, id-detenturi ta’ 
dawn il-kwalifiki ma jkollhom l-ebda 
garanzija li jistgħu jibbenefikaw mir-
rikonoxximent awtomatiku. Sabiex tiżdied 
it-trasparenza u tiġi ffaċilitata l-
eżaminazzjoni ta’ titli notifikati ġodda, l-
Istati Membri għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni rapport dwar il-konformità 
mad-Direttiva 2005/36/KE.

Or. de

Emenda 122
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għal rikonoxximent awtomatiku 
abbażi ta' rekwiżiti minimi ta' taħriġ 
armonizzati għall-professjonijiet tas-
saħħa, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jagħtu eżenzjonijiet parzjali lil 
persuni oħra għajr kirurgi veterinarji li 
jkunu rċevew parti mit-taħriġ tagħhom 
f'korsijiet li huma mill-inqas ta' livell 
ekwivalenti, u jekk dik il-parti tat-taħriġ 
tkun ġiet diġà segwita.
Eżenzjonijiet parzjali m'għandhomx 
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normalment jestendu lil hinn minn sena 
akkademika jew 60 kreditu, fejn 60 
kreditu huma meħtieġa għat-tlestija ta' 
sena akkademika. B'eċċezzjoni, eżenzjoni 
parzjali tista' testendi għal sentejn 
akkademiċi jew 120 kreditu.
Fil-konsiderazzjoni ta' eżenzjonijiet 
parzjali minn korsijiet, Stat Membru 
għandu jikkunsidra b'mod sħiħ l-
implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-
pazjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ armonizzati għandhom ikunu flessibbli biżżejjed sabiex 
jevitaw limitazzjoni żejda tal-abilità tal-Istati Membri sabiex jorganizzaw is-sistema 
edukattiva tagħhom. Eżenzjonijiet parzjali għandhom jiġu kkunsidrati fejn kien hemm tagħlim 
preċedenti rilevanti.

Emenda 123
Cristian Silviu Buşoi.

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex tissaħħaħ il-mobilità tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u fl-
istess ħin jiġi promoss it-tagħlim tul il-
ħajja u l-edukazzjoni kontinwa fl-interess 
tal-pazjenti, huwa meħtieġ li jinħoloq 
qafas għar-rikonoxximent progressiv tal-
edukazzjoni kontinwa u proċeduri ta' 
taħriġ bejn l-Istati Membri permezz tal-
iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar 
prattiċi bejn l-Istati Membri. Għal dan il-
għan, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jissottomettu rapporti 
disponibbli pubblikament lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
dwar il-proċeduri tagħhom ta' 
edukazzjoni u taħriġ kontinwu għall-
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professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 124
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(15) Il-professjonijiet ta’ infermiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infermiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-approvazzjoni 
għall-ammissjoni għal dak it-taħriġ huwa 
f'idejn l-Istati Membri bil-għan li jittejjeb 
il-livell tal-kwalifiki u l-kompetenzi ta' 
dawn il-professjonijiet billi jiġu miżjuda s-
snin ta’ edukazzjoni ġenerali qabel l-
ammissjoni għal dak it-taħriġ għal tnax-il 
sena jew suċċess f’eżami ta’ livell 
ewkivalenti.

Or. en

Emenda 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(15) Il-professjonijiet ta’ infermiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infermiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandha tiġi adattata għal
mill-inqas għaxar snin ta’ edukazzjoni 
ġenerali jew suċċess f’eżami ta’ livell 
ewkivalenti.

Or. de

Emenda 126
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 

(15) Il-professjonijiet ta’ infermiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infermiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandha tiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
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f’eżami ta’ livell ewkivalenti. f’eżami ta’ livell ewkivalenti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
possibbiltà ta’ aċċess u l-opportunitajiet 
ta’ promozzjoni għall-professjonijiet 
mediċi huma ggarantiti.

Or. de

Emenda 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(15) Il-professjonijiet ta’ infermiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infermiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ.

Or. de

Emenda 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(15) Il-professjonijiet ta’ infermiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infermiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu, madankollu 
huma iżjed kruċjali l-kwalità u l-kontenut 
tat-taħriġ, li għandhom jiġu adattati 
kontinwament għall-isfidi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tikkoordina r-rekwiżiti minimi għat-taħriġ. Dawn huma diġà intensifikati fl-
Artikolu 31(3) subparagrafu 1 permezz tal-akkumulazzjoni tas-snin u s-sigħat, bħalma huwa 
l-każ tat-tobba. Bħalma huwa l-każ tat-tobba, fejn huma kkunsidrati s-sistemi ta’ taħriġ 
differenti fl-Istati Membri minħabba t-tnaqqis fil-perjodu ta’ taħriġ minimu matul is-snin, 
jeħtieġ li anke fil-każ tal-infermiera u l-persuni li jieħdu ħsieb il-pazjenti, u li huma 
responsabbli għall-kura ġenerali, jiġu kkunsidrati sistemi differenti ta’ edukazzjoni fl-Istati 
Membri.

Emenda 129
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiġi simplifikata s-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku ta’ 
speċjalizzazzjonijiet mediċi u dentali, dawn
l-ispeċjalitajiet għandhom ikunu koperti 
mid-Direttiva 2005/36/KE jekk huma 
komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 

(16) Sabiex tiġi simplifikata s-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku tal-
ispeċjalizzazzjonijiet mediċi, dentali,
farmaċewtiċi u veterinarji kollha, dawn l-
ispeċjalizzazzjonijiet għandhom ikunu 
koperti mid-Direttiva 2005/36/KE jekk 
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Membri. huma komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri.

Or. fr

Emenda 130
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiġi simplifikata s-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku ta’
speċjalitajiet mediċi u dentali, dawn l-
ispeċjalitajiet għandhom ikunu koperti 
mid-Direttiva 2005/36/KE jekk huma 
komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri.

(16) Sabiex tiġi simplifikata s-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi, dentali,
veterinarji u tal-ispiżjara, dawn l-
speċjalizzazzjonijiet għandhom ikunu 
koperti mid-Direttiva 2005/36/KE jekk 
huma komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 131
Antonyia Parvanova.

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-mobilità ta' professjonisti tas-
saħħa għandha tiġi kkunsidrata wkoll fil-
kuntest usa’ tal-ħaddiema Ewropej għas-
saħħa li għandhom jiġu indirizzati 
permezz ta' strateġija speċifika fil-livell 
Ewropew u f'koordinazzjoni mal-Istati 
Membri, sabiex jiġi garantit l-ogħla livell 
ta' protezzjoni għall-pazjenti u l-
konsumaturi filwaqt li tinżamm is-
sostenibilità finanzjarja u organizzattiva 
tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali.
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Or. en

Emenda 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tippromwovi karattru aktar awtomatiku ta’ 
rikonoxximent tal-kwalifiki għal dawk il-
professjonijiet li bħalissa ma jibbenefikawx 
direttament minnu. Dan għandu jqis il-
kompetenza tal-Istati Membri sabiex 
jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għat-
twettiq tal-professjonijiet fit-territorju 
tagħhom kif ukoll il-kontenuti u l-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u ta’ 
taħriġ professjonali tagħhom. L-
assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
professjonali li huma rappreżentanti fil-
livell nazzjonali u tal-Unjoni għandhom 
ikunu jistgħu jipproponu prinċipji ta’ taħriġ 
komuni. Għandu jieħu l-għamla ta’ test 
komuni bħala kundizzjoni għall-kisba ta’ 
kwalifika professjonali, jew programmi ta’ 
taħriġ ibbażat fuq sett komuni ta’ għarfien, 
ħiliet u kompetenzi. Il-kwalifiki miksuba 
taħt dawn l-oqsfa ta’ taħriġ komuni 
għandhom jiġu rikonoxxuti b’mod 
awtomatiku mill-Istati Membri.

(18) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tippromwovi karattru aktar awtomatiku ta’ 
rikonoxximent tal-kwalifiki għal dawk il-
professjonijiet li bħalissa ma jibbenefikawx 
direttament minnu. Dan għandu jqis il-
kompetenza tal-Istati Membri sabiex 
jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għat-
twettiq tal-professjonijiet fit-territorju 
tagħhom kif ukoll il-kontenuti u l-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u ta’ 
taħriġ professjonali tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom, qabel ma jiġu 
introdotti dawn il-prinċipji ta’ taħriġ, 
jikkunsidraw l-alternattivi possibbli, kif 
dawn jeżistu partikolarment fl-Istati 
Membri b’edukazzjoni vokazzjonali. L-
assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
professjonali li huma rappreżentanti fil-
livell nazzjonali u tal-Unjoni għandhom bl-
istess mod ikunu jistgħu jipproponu 
prinċipji ta’ taħriġ komuni. Għandu jieħu l-
għamla ta’ test komuni bħala kundizzjoni 
għall-kisba ta’ kwalifika professjonali, jew
programmi ta’ taħriġ ibbażat fuq sett 
komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi. 
Il-kwalifiki miksuba taħt dawn l-oqsfa ta’ 
taħriġ komuni għandhom jiġu rikonoxxuti 
b’mod awtomatiku mill-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tisħiħ ta’ sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali f’żewġ livelli.
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Emenda 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tippromwovi karattru aktar awtomatiku ta’ 
rikonoxximent tal-kwalifiki għal dawk il-
professjonijiet li bħalissa ma jibbenefikawx 
direttament minnu. Dan għandu jqis il-
kompetenza tal-Istati Membri sabiex 
jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għat-
twettiq tal-professjonijiet fit-territorju 
tagħhom kif ukoll il-kontenuti u l-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u ta’ 
taħriġ professjonali tagħhom. L-
assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
professjonali li huma rappreżentanti fil-
livell nazzjonali u tal-Unjoni għandhom 
ikunu jistgħu jipproponu prinċipji ta’ 
taħriġ komuni. Għandu jieħu l-għamla ta’
test komuni bħala kundizzjoni għall-kisba 
ta’ kwalifika professjonali, jew 
programmi ta’ taħriġ ibbażat fuq sett
komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi. 
Il-kwalifiki miksuba taħt dawn l-oqsfa ta’
taħriġ komuni għandhom jiġu rikonoxxuti 
b’mod awtomatiku mill-Istati Membri.

(18) Id-Direttiva 2005/36/KE għandha 
tippromwovi karattru aktar awtomatiku ta’ 
rikonoxximent tal-kwalifiki għal dawk il-
professjonijiet li bħalissa ma jibbenefikawx 
direttament minnu. Dan għandu jqis il-
kompetenza tal-Istati Membri sabiex 
jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għat-
twettiq tal-professjonijiet fit-territorju 
tagħhom kif ukoll il-kontenuti u l-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u ta’ 
taħriġ professjonali tagħhom. Is-sistemi ta’ 
taħriġ vokazzjonali f’żewġ livelli huma 
element ewlieni biex jitnaqqas il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, minħabba li dawn huma 
orjentati b’mod xieraq lejn ir-rekwiżiti 
tas-suq tax-xogħol. Dan jiżgura 
tranżizzjoni faċli mit-taħriġ għad-dinja 
tax-xogħol. Għalhekk, jekk fi professjoni 
rregolata għandhom jinħolqu prinċipji
komuni ta’ taħriġ, li għalihom diġà teżisti 
sistema ta’ taħriġ f’żewġ livelli fi Stat 
Membru, il-prinċipji komuni ta’ taħriġ 
għandhom jiġu orjentati lejn l-approċċ 
konċettwali, filwaqt li jinżamm l-istandard 
eżistenti fl-Istat Membru kkonċernat.

Or. de

Emenda 134
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-oqfsa ta’ taħriġ komuni 
għandhom jippermettu wkoll lill-
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professjonijiet irregolati li huma soġġetti 
għal proċedura ta’ rikonoxximent 
awtomatiku abbażi tal-koordinazzjoni ta’ 
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ skont il-
Kapitolu III tat-Titlu III, u li l-
ispecjaliżżazzjonijiet il-ġodda tagħhom ma 
jibbenefikawx minn din il-proċedura ta' 
rikonoxximent awtomatiku, biex l-
ispeċjalizzazzjonijiet tagħhom ikunu 
jistgħu jiġu rikonoxxuti abbażi ta’ 
proċedura awtomatika.

Or. fr

Emenda 135
Christel Schaldemose.

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-
lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti u tal-konsumaturi. 
Madankollu, il-kontrolli tal-lingwa 
għandhom ikunu raġonevoli u neċessarji 
għall-impjiegi inkwistjoni u b’mod 
ġenerali ma għandhomx jikkostitwixxu 
raġunijiet għall-esklużjoni ta’ professjonisti 
mis-suq tax-xogħol fl-Istat Membru
ospitanti. Id-definizzjoni ta’ raġjonevoli u 
neċċessarju għandha tkun definita 
f’kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-imsieħba soċjali nazzjonali 
f’settur partikolari.

Or. en
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Emenda 136
Cristian Silviu Buşoi.

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-
sikurezza tal-pazjenti. Madankollu, il-
kontrolli tal-lingwa għandhom ikunu 
raġonevoli u neċessarji għall-impjiegi 
inkwistjoni u ma għandhomx 
jikkostitwixxu raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti, l-aktar fl-
interess tas-sikurezza tal-pazjenti. 
Madankollu, il-kontrolli tal-lingwa 
għandhom ikunu raġonevoli u neċessarji
għal ċerti professjonijiet 
b’implikazzjonijiet fuq is-saħħa pubblika
u s-sikurezza tal-pazjent, iżda ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ospitanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli tal-lingwa.

Emenda 137
Constance Le Grip.

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. Ir-rwol tal-awtorità 
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lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

kompetenti huwa li tivverifika l-għarfien 
lingwistiku tal-professjonisti sabiex dawn 
ikunu jistgħu jeżerċitaw l-attività 
professjonali tagħhom. Madankollu, il-
kontrolli tal-lingwa għandhom ikunu 
raġonevoli u neċessarji għall-impjiegi 
inkwistjoni u ma għandhomx 
jikkostitwixxu raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
Istat Membru ospitanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jiġi ċċarat ir-rwol tal-awtorità kompetenti għandha tiġi mfakkra u ppreċiżata.

Emenda 138
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-
lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligu ċar għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza
tal-pazjent. Fejn ikun hemm 
implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-
pazjent, l-Istati Membri jistgħu jagħtu d-
dritt lill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
iwettqu jew jissorveljaw il-kontrolli tal-
lingwa jew jistgħu jagħżlu li jkunu l-
impjegaturi jew organizzazzjonijiet oħra li 
jwettqu l-kontrolli tal-lingwa. Madankollu, 
il-kontrolli tal-lingwa għandhom ikunu 
raġonevoli u neċessarji għall-impjiegi 
inkwistjoni u ma għandhomx 
jikkostitwixxu raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
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Istat Membru ospitanti.

Or. en

Emenda 139
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-
lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet 
għall-esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq 
tax-xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza
tal-pazjent u tal-konsumatur. Ir-rwol tal-
awtorità kompetenti huwa li tivverifika l-
ħiliet lingwistiċi tal-professjonisti sabiex 
dawn iwettqu l-attività professjonali 
tagħhom. Il-kontrolli tal-lingwa mwettqa 
minn jew taħt is-superviżjoni tal-awtorità 
kompetenti m'għandhomx jippreġudikaw 
il-kapaċità sussegwenti tal-impjegaturi li 
jwettqu proċeduri ta' reklutaġġ normali 
sabiex jiddeterminaw il-kapaċità ta' 
professjonist li jwettaq l-impjieg 
partikolari li jkun qed japplika għalih.
Madankollu, il-kontrolli tal-lingwa 
għandhom ikunu raġonevoli u neċessarji 
għall-impjiegi inkwistjoni. Id-definizzjoni
ta’ raġjonevoli u neċċessarju għandu jiġi 
definit f’kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-imsieħba soċjali nazzjonali 
f’settur partikolari. Fil-każ fejn m'hemm 
l-ebda awtorità kompetenti għal 
professjoni partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jkun hemm korp 
rikonoxxut li jista' jwettaq l-ittestjar tal-
lingwa.

Or. en
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Emenda 140
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-
lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet 
għall-esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq 
tax-xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. In-nuqqas ta’ prova ta’ ħiliet 
lingwistiċi suffiċjenti għandu 
jikkostitwixxi raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
Istat Membru ospitanti.F’każ ta’ nuqqas li 
jiġu ppruvati ħiliet lingwistiċi suffiċjenti, 
dan għandu jikkostitwixxi raġuni għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ospitanti.

Or. en

Emenda 141
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu 
biss li professjonisti minn Stati Membri 
oħra juru żvilupp professjonali kontinwu 
fejn l-Istat Membru ospitanti jirrikjedi li 
ċ-ċittadini tiegħu jwettqu żvilupp 
professjonali kontinwu.

Or. en
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Emenda 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju 
li jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru 
ospitanti.

imħassar

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku li jkun sar fi Stati Membri oħra, dawk 
ikkonċernati mhumiex professjonisti u għalhekk ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 143
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex titrawwem il-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi previst ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ospitanti.

Or. en
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Emenda 144
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku previst fil-qafas ta’ taħriġ li 
jipprepara għal professjoni rregolata, 
irrispettivament mil-livell u n-natura tal-
kumpens, fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex titrawwem il-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi previst ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ospitanti.

Or. fr

Emenda 145
Constance Le Grip.

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex titrawwem il-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi previst ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ospitanti. Madankollu, 
minħabba li twessa’ l-ambitu tagħha għal 
professjonist parzjalment ikkwalifikat, din 
id-Direttiva għandha tiżgura wkoll ir-
rispett tad-drittijiet soċjali fundamentali 
stipulati fl-Artikolu 151 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
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jiggarantixxi li l-Unjoni għandu jkollha 
bħala l-objettivi tagħha l-promozzjoni ta' 
kundizzjonijiet tax-xogħol imtejba.
Għalhekk, id-Direttiva għandha 
tistabbilixxi qafas ta' kwalità taħt il-forma 
ta' kundizzjonijiet minimi li jridu jiġu 
sodisfatti sabiex dan jaqa' taħt l-ambitu 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tispjega r-raġunijiet għall-modifika proposta fl-Artikolu 55a.

Emenda 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex titrawwem il-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ospitanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li jkunu jridu jitlestew korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla 
ħlas. Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu 
żvantaġġjati għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 147
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku fil-qasam ta’ taħriġ preparatorju 
għall-professjoni rregolata provdut fi Stat 
Membru ieħor fejn dan it-taħriġ prattiku 
jkun possibbli għandhom ikunu koperti 
mid-Direttiva 2005/36/KE sabiex 
titrawwem il-mobilità tagħhom. Huwa anki 
neċessarju li jiġi previst ir-rikonoxximent 
tat-taħriġ prattiku tagħhom mill-Istat 
Membru ospitanti. L-Istat Membru 
ospitanti, madankollu, jista’ jillimita t-tul 
massimu ta’ taħriġ prattiku komplut fi 
Stat Membru ieħor, sakemm dan ma 
jkunx mandatorju għall-aċċess ta’ 
professjoni rregolata fl-Istat Membru 
ospitanti. Ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku ma jissostitwix l-eżaminazzjoni 
neċessarja għall-aċċess tal-professjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla ħlas fil-qafas ta’ taħriġ professjonali m’għandhomx jiġu 
esklużi hawn. Filwaqt li għandha tiġi promossa l-mobilità, fl-istess waqt għandha tinżamm il-
kwalità għall-aċċess tax-xogħol. Għalhekk, it-taħriġ prattiku m’għandux jissostitwixxi l-
eżaminazzjoni neċessarja għall-aċċess tal-professjoni.

Emenda 148
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku li jagħmel parti minn kors ta’ 
taħriġ li jipprepara għal professjoni 
rregolata u li jiddetermina l-validità tal-
prova ta’ kwalifika fi Stat Membru ieħor 
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mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

fejn dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru
ospitanti.

Or. fr

Emenda 149
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex titrawwem il-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi previst ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ta’ oriġini.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għat-taħriġ prattiku bi ħlas għandhom jitneħħew, minħabba li, fil-prinċipju, fi 
Spanja ma teżisti ebda tradizzjoni f’dan ir-rigward u l-klima ekonomika attwali tipprevjeni li 
bħalissa jsir tibdil fil-mudelli. L-inċertezza mid-Direttiva fir-rigward tat-taħriġ prattiku bi 
ħlas tiġġenera ħafna problemi ta’ implimentazzjoni. Għalhekk, jekk jiġi magħżul li tinżamm 
din ir-referenza, id-Direttiva għandha tispeċifika aktar jekk it-taħriġ prattiku huwiex bi ħlas 
rigward kwalunkwe skala u jekk hemmx obbligu jew le li l-Istat iħallas l-ispejjeż kollha tas-
sigurtà soċjali.

Emenda 150
Catherine Stihler.
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Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas fi Stat Membru ieħor fejn 
dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

(20) Il-gradwati li jixtiequ jwettqu taħriġ 
prattiku bi ħlas li jipprovdi lil min ikun 
qed jitħarreġ b'ċerti drittijiet professjonali 
u li jagħmel parti mit-taħriġ għal 
professjoni regolata fi Stat Membru ieħor 
fejn dan it-taħriġ prattiku jkun possibbli 
għandhom ikunu koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE sabiex titrawwem il-
mobilità tagħhom. Huwa anki neċessarju li 
jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

Or. en

Emenda 151
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Skemi ta' taħriġ huma distinti minn 
aċċess parzjali, għalhekk l-Atrikolu 4.f ma 
għandux japplika għall-iskemi ta' taħriġ

Or. en

Emenda 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Id-Direttiva 2005/36/KE tipprovdi (21) Id-Direttiva 2005/36/KE tipprovdi 
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għal sistema ta’ punti ta’ kuntatt 
nazzjonali. Minħabba d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern24 u t-twaqqif ta’ punti uniċi ta’ 
servizz taħt dik id-Direttiva, hemm riskju 
ta’ sovrapożizzjoni. Għaldaqstant, il-punti 
uniċi ta’ kuntatt imwaqqfa mid-
Direttiva 2005/36/KE għandhom isiru
ċentri ta’ assistenza li għandhom 
jikkonċentraw l-attivitajiet tagħhom fuq il-
forniment ta’ pariri liċ-ċittadini, inklużi 
pariri wiċċ imb’wiċċ, sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni ta’ kuljum tar-regoli tas-suq 
intern f’każijiet individwali ta’ ċittadini 
tkun segwita fil-livell nazzjonali.

għal sistema ta’ punti ta’ kuntatt 
nazzjonali. Minħabba d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern24 u t-twaqqif ta’ punti uniċi ta’ 
servizz taħt dik id-Direttiva, hemm riskju 
ta’ sovrapożizzjoni. Għaldaqstant, il-punti 
uniċi ta’ kuntatt imwaqqfa mid-
Direttiva 2005/36/KE għandhom
pereżempju jsiru ċentri ta’ assistenza li 
għandhom jikkonċentraw l-attivitajiet 
tagħhom fuq il-forniment ta’ pariri liċ-
ċittadini, inklużi pariri wiċċ imb’wiċċ, 
sabiex tiġi żgurata li l-applikazzjoni ta’ 
kuljum tar-regoli tas-suq intern f’każijiet 
individwali ta’ ċittadini tkun segwita fil-
livell nazzjonali.

Or. de

Emenda 153
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn 
rikonoxximent awtomatiku taħt id-
Direttiva 2005/36/KE. Dan għandu 
japplika wkoll għall-kirurgi veterinarji, 
sakemm, l-Istati Membri ma tawx bidu 

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Din id-Direttiva 
tintroduċi mekkaniżmu ta’ twissija 
speċifiku. L-Istati Membri kollha 
għandhom jiġu mwissija jekk professjonist, 
minħabba azzjoni dixxiplinarja jew 
kundanna penali ma jkunx għadu meqjus 
tajjeb biex jipprattika. Din it-twissija 
għandha tiġi attivata permezz tal-IMI 
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għall-mekkaniżmu ta' twissija previst fid-
Direttiva 2006/123/KE. L-Istati Membri
kollha għandhom jiġu mwissija jekk 
professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat 
Membru ieħor. Din it-twissija għandha tiġi 
attivata permezz tal-IMI irrispettivament 
minn jekk il-professjonist eżerċitax 
kwalunkwe dritt skont id-Direttiva 
2005/36/KE jew jekk applikax għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
permezz tal-ħruġ ta' Karta Professjonali 
Ewropea jew permezz ta' kwalunkwe 
metodu ieħor previst f'din id-Direttiva. Il-
proċedura ta’ twissija għandha tikkonforma 
mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta personali u ma’ drittijiet fundamentali
oħrajn.

irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. en

Emenda 154
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu,
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE  
u professjonisti suġġetti għas-sistema 
ġenerali ta' rikonoxximent, skont il-
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tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat 
Membru ieħor. Din it-twissija għandha tiġi 
attivata permezz tal-IMI irrispettivament
minn jekk il-professjonist eżerċitax 
kwalunkwe dritt skont id-Direttiva 
2005/36/KE jew jekk applikax għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
permezz tal-ħruġ ta' Karta Professjonali 
Ewropea jew permezz ta' kwalunkwe 
metodu ieħor previst f'din id-Direttiva. Il-
proċedura ta’ twissija għandha tikkonforma 
mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta personali u ma’ drittijiet fundamentali 
oħrajn.

Kapitoli I u II tat-Titolu III, li għandhom 
implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-
pazjent. Dan għandu japplika wkoll għall-
kirurgi veterinarji, sakemm, l-Istati 
Membri ma tawx bidu għall-mekkaniżmu 
ta' twissija previst fid-Direttiva 
2006/123/KE. L-Istati Membri kollha 
għandhom jiġu mwissija jekk professjonist, 
minħabba azzjoni dixxiplinarja jew 
kundanna penali ma jkunx għadu intitolat 
sabiex imur fi Stat Membru ieħor,  
jipprattika jew fejn ikunu ġew imposti 
restrizzjonijiet fuq l-abbiltà ta' 
professjonist biex jipprattika permezz ta' 
azzjoni dixxiplinarja jew jekk 
professjonist ikun uża jew ipprova juża 
informazzjoni falza meta applika għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu.  Din 
it-twissija għandha tiġi attivata permezz 
tal-IMI irrispettivament minn jekk il-
professjonist eżerċitax kwalunkwe dritt 
skont id-Direttiva 2005/36/KE jew jekk 
applikax għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. en

Emenda 155
Cristian Silviu Buşoi.

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
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għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat 
Membru ieħor. Din it-twissija għandha tiġi 
attivata permezz tal-IMI irrispettivament 
minn jekk il-professjonist eżerċitax 
kwalunkwe dritt skont id-Direttiva 
2005/36/KE jew jekk applikax għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
permezz tal-ħruġ ta' Karta Professjonali 
Ewropea jew permezz ta' kwalunkwe 
metodu ieħor previst f'din id-Direttiva. Il-
proċedura ta’ twissija għandha tikkonforma 
mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta personali u ma’ drittijiet fundamentali 
oħrajn.

għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu,
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali
jitteħidlu d-dritt tiegħu li jipprattika jew 
jiġi ristrett fil-prattika tal-professjoni 
tiegħu, kemm jekk fl-Istat Membru ta’ 
oriġini kif ukoll jekk fi Stat Membru ieħor, 
wara li tingħata deċiżjoni finali minn 
awtorità kompetenti. Bl-istess mod, l-Istati 
Membri għandhom ikunu mgħarrfa wkoll 
meta professjonist ikun uża jew ipprova 
juża dokumenti falsifikati fl-applikazzjoni 
tiegħu għar-rikonoxximent tal-kwalifiki.
Din it-twissija għandha tiġi attivata 
permezz tal-IMI irrispettivament minn jekk 
il-professjonist eżerċitax kwalunkwe dritt 
skont id-Direttiva 2005/36/KE jew jekk 
applikax għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' twissija.
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Emenda 156
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat 
Membru ieħor.  Din it-twissija għandha 
tiġi attivata permezz tal-IMI 
irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu,
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali, 
f'deċiżjoni finali minn qorti jew awtorità 
kompetenti, ikun ġie llimitat jew ipprojbit, 
b'mod permanenti jew temporanju, milli 
jipprattika l-professjoni tiegħu. Din it-
twissija għandha tiġi attivata permezz tal-
IMI irrispettivament minn jekk il-
professjonist eżerċitax kwalunkwe dritt 
skont id-Direttiva 2005/36/KE jew jekk 
applikax għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. en
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Emenda 157
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat
Membru ieħor.  Din it-twissija għandha 
tiġi attivata permezz tal-IMI 
irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu,
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonijiet fil-qasam tas-
saħħa rregolati mid-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist jiġi pprojbit b’mod 
temporanju jew permanenti milli jeżerċita 
l-professjoni tiegħu fl-Istat Membru ta’ 
oriġini jew dak ospitanti. Din it-twissija 
għandha tiġi attivata permezz tal-IMI 
irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. en
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Emenda 158
Marian Harkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, il-
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku taħt id-Direttiva 2005/36/KE. 
Dan għandu japplika wkoll għall-kirurgi 
veterinarji, sakemm, l-Istati Membri ma 
tawx bidu għall-mekkaniżmu ta' twissija 
previst fid-Direttiva 2006/123/KE. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, minħabba azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat
Membru ieħor.  Din it-twissija għandha 
tiġi attivata permezz tal-IMI 
irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 
sabiex jiskambjaw informazzjoni, dawn l-
obbligi għandhom jissaħħu. L-Istati 
Membri ma għandhomx biss jirreaġixxu 
għal talba għal informazzjoni, iżda anke 
jwissu lill-Istati Membri l-oħra b’mod 
proattiv. Din is-sistema ta’ twissija 
għandha tkun simili għal dik tad-
Direttiva 2006/123/KE. Madankollu,
mekkaniżmu ta’ twissija speċifiku huwa 
meħtieġ għall-professjonisti fil-qasam tas-
saħħa rregolati taħt id-
Direttiva 2005/36/KE. Dan għandu 
japplika wkoll għall-kirurgi veterinarji, 
sakemm, l-Istati Membri ma tawx bidu 
għall-mekkaniżmu ta' twissija previst fid-
Direttiva 2006/123/KE. L-Istati Membri 
kollha għandhom jiġu mwissija jekk 
professjonist jiġi pprojbit b’mod 
temporanju jew permanenti milli jeżerċita 
l-professjoni jew jekk ikunu ġew imposti 
xi restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju tal-
professjoni jew xi kundizzjonijiet fuq id-
dritt li jeżerċita l-professjoni fl-Istat
Membru ta’ oriġini tiegħu jew f’dak 
ospitanti. Din it-twissija għandha tiġi 
attivata permezz tal-IMI irrispettivament 
minn jekk il-professjonist eżerċitax 
kwalunkwe dritt skont id-Direttiva 
2005/36/KE jew jekk applikax għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
permezz tal-ħruġ ta' Karta Professjonali
Ewropea jew permezz ta' kwalunkwe 
metodu ieħor previst f'din id-Direttiva. Il-
proċedura ta’ twissija għandha tikkonforma 
mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta personali u ma’ drittijiet fundamentali 
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Emenda 159
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Waħda mid-diffikultajiet ewlenin li 
qed jiltaqa’ magħha ċittadin li huwa 
interessat li jaħdem fi Stat Membru, hija l-
kumplessità u l-inċertezza tal-proċeduri 
amministrattivi li jridu jikkonformaw
magħhom. Id-Direttiva 2006/123/KE diġà 
tobbliga lill-Istati Membri sabiex jipprovdu 
aċċess faċli għall-informazzjoni u t-tlestija 
tal-proċedura permezz tal-punti uniċi ta’ 
servizz. Iċ-ċittadini li jfittxu li jiksbu l-
kwalifiki tagħhom taħt id-
Direttiva 2005/36/KE diġà jistgħu jużaw il-
punti uniċi ta’ servizz jekk huma koperti 
mid-Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, 
persuni li qed ifittxu xogħol u 
professjonisti fil-qasam tas-saħħa mhumiex 
koperti mid-Direttiva 2006/123/KE u l-
informazzjoni disponibbli għadha skarsa. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li tiġi speċifika 
dik l-informazzjoni, mill-perspettiva tal-
utent, u li jiġi żgurat li din l-informazzjoni 
hija faċilment disponibbli. Huwa 
importanti wkoll li l-Istati Membri mhux 
biss ikunu responsabbli fil-livell nazzjonali 
iżda anke jikkooperaw flimkien u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
professjonisti madwar l-Unjoni jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni li hija faċli 
għall-utent u f'iktar minn lingwa waħda u 
għat-tlestija tal-proċedura permezz ta’ 
punti uniċi ta’ servizz. Il-ħoloq għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ 
siti elettroniċi oħrajn, bħall-portal Your 

(23) Waħda mid-diffikultajiet ewlenin li 
qed jiltaqa’ magħha ċittadin li huwa 
interessat li jaħdem fi Stat Membru, hija l-
kumplessità u l-inċertezza tal-proċeduri 
amministrattivi li jrid jikkonforma
magħhom. Id-Direttiva 2006/123/KE diġà 
tobbliga lill-Istati Membri sabiex jipprovdu 
aċċess faċli għall-informazzjoni u t-tlestija 
tal-proċedura permezz tal-punti uniċi ta’ 
servizz. Iċ-ċittadini li jfittxu li jiksbu l-
kwalifiki tagħhom taħt id-
Direttiva 2005/36/KE diġà jistgħu jużaw il-
punti uniċi ta’ servizz jekk huma koperti 
mid-Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, 
persuni li qed ifittxu xogħol u 
professjonisti fil-qasam tas-saħħa mhumiex 
koperti mid-Direttiva 2006/123/KE u l-
informazzjoni disponibbli għadha skarsa. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li tiġi speċifika 
dik l-informazzjoni, mill-perspettiva tal-
utent, u li jiġi żgurat li din l-informazzjoni 
hija faċilment disponibbli. Huwa 
importanti wkoll li l-Istati Membri mhux 
biss ikunu responsabbli fil-livell nazzjonali 
iżda anke jikkooperaw flimkien u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
professjonisti madwar l-Unjoni jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni li hija faċli 
għall-utent u f'iktar minn lingwa waħda
(għall-inqas fil-lingwa tal-pajjiż ta' oriġini
u tal-pajjiż ospitanti) u għat-tlestija tal-
proċedura permezz ta’ punti uniċi ta’ 
servizz. Il-ħoloq għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni permezz ta’ siti 
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Emenda 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Waħda mid-diffikultajiet ewlenin li 
qed jiltaqa’ magħha ċittadin li huwa 
interessat li jaħdem fi Stat Membru, hija l-
kumplessità u l-inċertezza tal-proċeduri 
amministrattivi li jridu jikkonformaw 
magħhom. Id-Direttiva 2006/123/KE diġà 
tobbliga lill-Istati Membri sabiex jipprovdu 
aċċess faċli għall-informazzjoni u t-tlestija 
tal-proċedura permezz tal-punti uniċi ta’ 
servizz. Iċ-ċittadini li jfittxu li jiksbu l-
kwalifiki tagħhom taħt id-
Direttiva 2005/36/KE diġà jistgħu jużaw il-
punti uniċi ta’ servizz jekk huma koperti 
mid-Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, 
persuni li qed ifittxu xogħol u 
professjonisti fil-qasam tas-saħħa mhumiex 
koperti mid-Direttiva 2006/123/KE u l-
informazzjoni disponibbli għadha skarsa. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li tiġi speċifika
dik l-informazzjoni, mill-perspettiva tal-
utent, u li jiġi żgurat li din l-informazzjoni 
hija faċilment disponibbli. Huwa 
importanti wkoll li l-Istati Membri mhux 
biss ikunu responsabbli fil-livell nazzjonali 
iżda anke jikkooperaw flimkien u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
professjonisti madwar l-Unjoni jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni li hija faċli 
għall-utent u f'iktar minn lingwa waħda u 
għat-tlestija tal-proċedura permezz ta’ 
punti uniċi ta’ servizz. Il-ħoloq għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ 
siti elettroniċi oħrajn, bħall-portal Your 

(23) Waħda mid-diffikultajiet ewlenin li 
qed jiltaqa’ magħhom ċittadin li huwa 
interessat li jaħdem fi Stat Membru, hija l-
kumplessità u l-inċertezza tal-proċeduri 
amministrattivi li jridu jikkonformaw 
magħhom. Id-Direttiva 2006/123/KE diġà 
tobbliga lill-Istati Membri sabiex jipprovdu 
aċċess faċli għall-informazzjoni u t-tlestija 
tal-proċedura permezz tal-punti uniċi ta’ 
servizz. Iċ-ċittadini li jfittxu li jiksbu l-
kwalifiki tagħhom taħt id-
Direttiva 2005/36/KE diġà jistgħu jużaw il-
punti uniċi ta’ servizz jekk huma koperti 
mid-Direttiva 2006/123/KE. Madankollu, 
persuni li qed ifittxu xogħol u 
professjonisti fil-qasam tas-saħħa mhumiex 
koperti mid-Direttiva 2006/123/KE u l-
informazzjoni disponibbli għadha skarsa. 
Għaldaqstant, hemm bżonn li tiġi
speċifikata dik l-informazzjoni, mill-
perspettiva tal-utent, u li jiġi żgurat li din l-
informazzjoni hija faċilment disponibbli. 
Huwa importanti wkoll li l-Istati Membri 
mhux biss ikunu responsabbli fil-livell
nazzjonali iżda anke jikkooperaw flimkien 
u mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
professjonisti madwar l-Unjoni jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni li hija faċli 
għall-utent u f'iktar minn lingwa waħda u 
għat-tlestija tal-proċedura b’mod mill-iktar 
faċli, pereżempju fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE
permezz ta’ punti uniċi ta’ servizz. Il-ħoloq 
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Europe. għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
permezz ta’ siti elettroniċi oħrajn, bħall-
portal Your Europe.

Or. de

Emenda 161
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV,
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 
5.7.1 tal-Anness V, il-kjarifika tal-
għarfien u l-ħiliet għat-tobba, l-infirmera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-
dentisti, il-kirurgi veterinarji, il-qwiebel, l-
ispiżjara l-periti, l-adattament tal-perjodi 
minimi ta’ taħriġ għat-taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni medika u t-taħriġ għad-
dentisti, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 tal-Anness V, 
l-emendi għal-lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-
inklużjoni ta’ speċjalitajiet dentali ġodda 
fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, l-
ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni, l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ 

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, l-
adattamenti tal-lista ta’ attivitajiet stabbilita 
fl-Anness IV, l-adattament tal-perjodi 
minimi ta’ taħriġ għat-taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni medika u t-taħriġ għad-
dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
oqsfa ta’ taħriġ komuni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni
tiżgura konsultazzjonijiet xierqa mill-
esperti fuq livelli Ewropej u nazzjonali.
Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li ssir
trażmissjoni tad-dokumenti rilevanti 
b'mod simultanju, trasparenti, f’waqtu u 
b'mod adatt lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
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komuni.  Huwa ta’ importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anki fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli għad-determinazzjoni tal-kontenut fit-taħriġ vokazzjonali 
skont l-Artikolu 166 tat-TFUE.

Emenda 162
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara l-periti, l-
adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
oqfsa ta’ taħriġ komuni, u l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ 
komuni. Huwa ta' importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, anki fil-livell tal-
esperti u tal-forum jew fora mal-partijiet 
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t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalitajiet mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 
tal-Anness V, l-emendi għal-lista stabbilita 
fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 
tal-Anness V, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
dentali ġodda fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, 
l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqfsa ta’ taħriġ komuni, 
l-ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ 
komuni. Huwa ta’ importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
preparatorju tagħha, anki fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

interessati rilevanti kif previst fl-Artikolu 
57.c (ġdid). B'mod partikolari, il-
professjonijiet għandhom jiġu kkonsultati 
skont l-Artikolu 58.a (ġdid) u l-proposti 
tagħhom għandhom ikunu integrati fl-atti 
ddelegati dwar l-adattamenti tal-lista ta’ 
attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, l-
adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara u l-periti, 
l-adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, u l-inklużjoni 
ta’ speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 163
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
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istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara l-periti, l-
adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalitajiet mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 
tal-Anness V, l-emendi għal-lista stabbilita 
fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 
tal-Anness V, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
dentali ġodda fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, 
l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni, l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ komuni. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara u l-periti, 
l-adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’
oqfsa ta’ taħriġ komuni, l-ispeċifikazzjoni 
ta’ kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
testijiet ta’ taħriġ komuni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq rappreżentanza u konsultazzjoni
xierqa, anki mal-esperti kemm fil-livell
Ewropew kif ukoll dak nazzjonali. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha, trasparenti u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta taġixxi permezz tal-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha bżonn tiżgura li ssir 
konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati rilevanti u l-organizzazzjonijiet ikkonċernati. 
Dan huwa meħtieġ sabiex jiġi żgurat proċess ta' trasparenza u kollaborazzjoni armonizzata u 
bla xkiel meta d-deċiżjonijiet jitressqu fil-livell Ewropew.

Emenda 164
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara l-periti, l-
adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalitajiet mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 
tal-Anness V, l-emendi għal-lista stabbilita 
fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 
tal-Anness V, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
dentali ġodda fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, 
l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni, l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ komuni. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara u l-periti, 
l-adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’
oqfsa ta’ taħriġ komuni, l-ispeċifikazzjoni 
ta’ kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
testijiet ta’ taħriġ komuni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa, ibbażati 
fuq regoli ċari għall-konsultazzjoni mal-
partijiet interessati li se jiġu stipulati fl-
Artikolu 58 ta' din id-Direttiva, matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 165
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara l-periti, l-
adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalitajiet mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 
tal-Anness V, l-emendi għal-lista stabbilita 
fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 
tal-Anness V, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
dentali ġodda fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, 
l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni, l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ komuni. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, anki fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara u l-periti, 
l-adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’
oqfsa ta’ taħriġ komuni, l-ispeċifikazzjoni 
ta’ kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
testijiet ta’ taħriġ komuni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjoni xierqa, li 
tippermetti r-rappreżentazzjoni tal-
partijiet interessati fil-professjonijiet, u
anki tal-esperti kemm fil-livell Ewropew 
kif ukoll dak nazzjonali. Il-Kummissjoni, 
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dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha, trasparenti u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 166
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara l-periti, l-
adattament tal-perjodi minimi ta’ taħriġ 
għat-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni medika u 
t-taħriġ għad-dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalitajiet mediċi ġodda fil-punt 5.1.3 
tal-Anness V, l-emendi għal-lista stabbilita 
fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 u 5.6.1 
tal-Anness V, l-inklużjoni ta’ speċjalitajiet
dentali ġodda fil-punt 5.3.3 tal-Anness V, 
l-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
applikazzjoni ta’ oqsfa ta’ taħriġ komuni, l-
ispeċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, li tassisti fir-rikonoxximent ta' 
speċjalizzazzjonijiet post-graduate ta' 
professjonijiet regolati taħt il-Kapitolu III 
tat-Titolu III li m'għandhomx 
arranġament diġà eżistenti għar-
rikonoxximent ta' speċjalizzazzjoni, il-
kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet għat-tobba, 
l-infirmera responsabbli mill-kura ġenerali, 
id-dentisti, il-kirurgi veterinarji, il-qwiebel, 
l-ispiżjara u l-periti, l-adattament tal-
perjodi minimi ta’ taħriġ għat-taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni medika u t-taħriġ għad-
dentisti, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V, l-emendi għal-
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applikazzjoni ta’ testijiet ta’ taħriġ komuni. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

lista stabbilita fil-punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 u 5.6.1 tal-Anness V, l-inklużjoni ta’
speċjalizzazzjonijiet dentali ġodda fil-
punt 5.3.3 tal-Anness V, l-ispeċifikazzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’
oqfsa ta’ taħriġ komuni, l-ispeċifikazzjoni 
ta’ kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni ta’ 
testijiet ta’ taħriġ komuni. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, anki fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 167
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward l-
ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 

(26) Il-proċedura ta’ eżaminazzjoni
għandha tintuża sabiex jiġu adottati l-atti 
ta’ implimentazzjoni bil-għan li jiġu 
stabbiliti regoli komuni u uniformi rigward 
l-ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 



PE496.438v01-00 66/117 AM\913241MT.doc

MT

Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.

Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija.

Or. de

Emenda 168
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward l-
ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward il-format 
tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.
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Or. fr

Emenda 169
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward l-
ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.

(26) Il-proċedura ta’ eżaminazzjoni
għandha tintuża sabiex jiġu adottati l-atti 
ta’ implimentazzjoni bil-għan li jiġu 
stabbiliti regoli komuni u uniformi rigward 
l-ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni. Fejn 
meħtieġ, il-Kummissjoni tista' twettaq 
proġetti pilota, konsultazzjoni u 
tikkunsidra proposti mill-korpi 
professjonali kif previst fl-Artikolu 58.a 
(ġdid) minn fora tal-partijiet interessati 
kif previst fl-Artikolu 57.c. (ġdid) sabiex 
tevalwa l-funzjonament tar-regoli u l-
proċeduri li għandhom jiġu inkorporati fl-
Att(i) ta' Implimentazzjoni. 
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Or. en

Emenda 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward l-
ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi, il-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea, id-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal 
Karta Professjonali Ewropea, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.

(26) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża sabiex jiġu adottati l-atti ta’ 
implimentazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi rigward l-
ispeċifikazzjoni ta’ Karti Professjonali 
Ewropej għal professjonijiet speċifiċi li 
jirrikjedu dan, il-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw applikazzjoni 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea, 
id-dettalji għall-valutazzjoni tal-
applikazzjonijiet għal Karta Professjonali 
Ewropea, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
miżuri meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-
integrità, il-kunfidenzjalità u l-preċiżjoni 
tal-informazzjoni li tinsab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea, dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għall-fajl tal-IMI, il-mezzi tekniċi u l-
proċeduri għall-verifika tal-awtentiċità u l-
validità ta’ Karta Professjonali Ewropea u 
dwar l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmu 
ta’ twissija minħabba n-natura teknika ta’ 
dawk l-atti ta’ implimentazzjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tan-natura fakultattiva tal-istabbiliment tal-identità professjonali.

Emenda 171
Robert Rochefort
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Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Jeħtieġ li tintuża proċedura ta’ 
reviżjoni għall-adozzjoni ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni bl-għan li jiġu stabbiliti 
regoli komuni u uniformi fir-rigward tal-
ħtieġa li dak li jkun ikollu Karta 
Professjonali Ewropea għal professjoni 
rregolata.

Or. fr

Emenda 172
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Wara l-esperjenza pożittiva bl-
evalwazzjoni reċiproka tad-
Direttiva 2006/123/KE, sistema ta’ 
evalwazzjoni simili għandha tiġi inkluża 
fid-Direttiva 2005/36/KE. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw liema 
professjonijiet iridu jirregolaw, ir-
raġunijiet għal dan, u jiddiskutu s-sejbiet 
tagħhom bejniethom. Sistema bħal din 
tkun qed tikkontribwixxi għal trasparenza 
akbar fis-suq tas-servizzi professjonali.

imħassar

Or. de

Emenda 173
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Premessa 27



PE496.438v01-00 70/117 AM\913241MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Wara l-esperjenza pożittiva bl-
evalwazzjoni reċiproka tad-
Direttiva 2006/123/KE, sistema ta’ 
evalwazzjoni simili għandha tiġi inkluża 
fid-Direttiva 2005/36/KE. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw liema 
professjonijiet iridu jirregolaw, ir-
raġunijiet għal dan, u jiddiskutu s-sejbiet 
tagħhom bejniethom. Sistema bħal din 
tkun qed tikkontribwixxi għal trasparenza 
akbar fis-suq tas-servizzi professjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 174
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Din id-Direttiva tinkludi wkoll 
professjonijiet liberali, sakemm dawn 
huma rregolati, li, skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma 
dawk li jiġu pprattikati fuq il-bażi ta' 
kwalifiki professjonali rilevanti f'kapaċità 
personali, responsabbli u 
professjonalment indipendenti minn dawk 
li jipprovdu servizzi intellettwali u 
konċettwali fl-interess tal-klijent u tal-
pubbliku. L-eżerċizzju tal-professjoni 
jista’ jkun suġġett fl-Istati Membri, bi qbil 
mat-Trattat, għal restrizzjonijiet legali 
speċifiċi bbażati fuq leġiżlazzjoni 
nazzjonali u fuq id-dispożizzjonijiet 
statutorji stabbiliti b’mod awtonomu, 
f’dak il-qafas, mill-entitajiet 
rappreżentattivi professjonali rispettivi, li 
jissalvagwardjaw u li jiżviluppaw il-
professjonalità u l-kwalità tas-servizz 
tagħhom u l-kunfidenzjalità tar-
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relazzjonijiet mal-klijent.

Or. de

Emenda 175
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 29b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Din id-Direttiva ma taffettwax il-
miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u tal-
konsumatur.

Or. de

Emenda 176
Sirpa Pietikäinen.

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Din id-Direttiva tapplika mingħajr 
ħsara għal miżuri meħtieġa sabiex ikun 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa u tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 177
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal
professjoni rregolata u l-aċċess għal 
taħriġ prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent 
ta’ dan it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi 
Stat Membru ieħor.”.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal
professjonijiet irregolati speċifiċi.

Or. de

Emenda 178
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
2005/36/KE
Artikolu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal
ċerti professjonijiet irregolati u l-aċċess 
għal taħriġ prattiku mogħti fil-qafas ta' 
taħriġ li jipprepara għal professjoni 
rregolata, irrispettivament mil-livell u n-
natura tal-kumpens, u r-rikonoxximent ta’ 
dan it-taħriġ prattiku li jsir fi Stat Membru 
ieħor.

Or. fr

Emenda 179
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku li jsir fi Stat Membru 
ieħor.

Or. en

Emenda 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku li jsir fi Stat Membru 
ieħor.

Or. en

Emenda 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
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professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.”.

professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku u r-rikonoxximent ta’ dan it-taħriġ 
prattiku li jsir fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li jkunu jridu jitlestew korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla 
ħlas. Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu 
żvantaġġjati għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 182
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali
għal professjoni rregolata u l-aċċess għal
taħriġ prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ 
dan it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Or. en

Emenda 183
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir- Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
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regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku fil-qafas ta’ kors ta’ taħriġ li 
jipprepara għal professjoni rregolata u li 
jiddetermina l-validità tal-prova ta’ 
kwalifika, u r-rikonoxximent ta’ dan it-
taħriġ prattiku li jsir fi Stat Membru ieħor.

Or. fr

Emenda 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal
professjoni rregolata u l-aċċess għal
taħriġ prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent
ta’ dan it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi 
Stat Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali fi 
Stati Membri li jawtorizzaw dan għal ċerti 
professjonijiet irregolati għal raġunijiet
ta’ saħħa, sikurezza pubbika u speċifiċità 
ġeografika.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma meħtieġa, l-aktar għal raġunijiet ta’ saħħa u sikurezza pubblika iżda 
wkoll għal raġunijiet oħra, li jikkontrollaw f’liema professjonijiet huma jistgħu jippermettu 
aċċess parzjali. Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku li jkun sar fi Stati Membri 
oħra, dawk ikkonċernati mhumiex professjonisti u għalhekk ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-
Direttiva.

Emenda 185
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Id-Direttiva 2005/36
paragrafu 1– punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għat-taħriġ prattiku bi ħlas għandhom jitneħħew, minħabba li, fil-prinċipju, fi 
Spanja ma teżisti ebda tradizzjoni f’dan ir-rigward u l-klima ekonomika attwali tipprevjeni li 
bħalissa jsir tibdil fil-mudelli. L-inċertezza mid-Direttiva fir-rigward tat-taħriġ prattiku bi 
ħlas tiġġenera ħafna problemi ta’ implimentazzjoni. Għalhekk, jekk jiġi magħżul li tinżamm 
din ir-referenza, id-Direttiva għandha tispeċifika aktar jekk it-taħriġ prattiku huwiex bi ħlas 
rigward kwalunkwe skala u jekk hemmx obbligu jew le li l-Istat iħallas l-ispejjeż kollha tas-
sigurtà soċjali.

Emenda 186
Catherine Stihler.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
professjoni rregolata u l-aċċess għal taħriġ 
prattiku bi ħlas u r-rikonoxximent ta’ dan 
it-taħriġ prattiku bi ħlas li jagħmel parti 
mit-taħriġ għal professjoni rregolata, 
safejn min ikun qed jitħarreġ jikseb ċerti 
drittijiet professjonali, li jsir fi Stat 
Membru ieħor.

Or. en
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Emenda 187
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku previst fil-kuntest ta' taħriġ 
li jipprepara għal professjoni rregolata, 
irrispettivament mil-livell u n-natura tal-
kumpens, fi Stat Membru, inklużi dawk li 
jappartjenu għal professjonijiet liberali, 
ħlief dawk li fih huma kisbu l-kwalifika 
professjonali tagħhom, jew fuq bażi ta’ 
ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

Or. fr

Emenda 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE 
Artikolu 2 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku fi Stat Membru, inklużi 
dawk li jappartjenu għal professjonijiet 
liberali, ħlief dawk li fih huma kisbu l-
kwalifika professjonali tagħhom, jew fuq 
bażi ta’ ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ 
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rasu jew fuq bażi ta’ impjieg. impjieg.

Or. en

Emenda 189
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku fi Stat Membru, inklużi 
dawk li jappartjenu għal professjonijiet 
liberali, ħlief dawk li fih huma kisbu l-
kwalifika professjonali tagħhom, jew fuq 
bażi ta’ ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ 
impjieg.

Or. en

Emenda 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata fi Stat 
Membru, inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
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tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku li jkun sar fi Stati Membri oħra, dawk 
ikkonċernati mhumiex professjonisti u għalhekk ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “1. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għaċ-ċittadini kollha ta’ Stat Membru li 
jixtiequ jwettqu professjoni rregolata jew 
jattendu taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat 
Membru, inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.”

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali1, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

__________________
1skont id-definizzjoni tal-professjonijiet 
liberali mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-UE fis-sentenza tal-11 ta' Ottubru 
2001 fil-Christiane Adam, miżżewġa 
Urbing vs Administration de 
l'enregistrement et des domaines, C-
267/99, sors: Rapport tal-Qorti Ewropea 
2001, p. 1-07467

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li jkunu  jridu jitlestew korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla 
ħlas. Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu 
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żvantaġġjati għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 192
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku fi Stat Membru, inklużi 
dawk li jappartjenu għal professjonijiet 
liberali, ħlief dawk li fih huma kisbu l-
kwalifika professjonali tagħhom, jew fuq 
bażi ta’ ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ 
impjieg.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ li jagħmel parti minn kors ta’ taħriġ 
li jipprepara għal professjoni rregolata u 
li jiddetermina l-validità tal-prova ta’ 
kwalifika, fi Stat Membru, inklużi dawk li 
jappartjenu għal professjonijiet liberali, 
ħlief dawk li fih huma kisbu l-kwalifika 
professjonali tagħhom, jew fuq bażi ta’ 
ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

Or. fr

Emenda 193
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Id-Direttiva 2005/36
Artikolu 2– paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku bi ħlas fi Stat Membru, 
inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata fi Stat 
Membru, inklużi dawk li jappartjenu għal 
professjonijiet liberali, ħlief dawk li fih 
huma kisbu l-kwalifika professjonali 
tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
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tagħhom, jew fuq bażi ta’ ħaddiem għal 
rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għat-taħriġ prattiku bi ħlas għandhom jitneħħew, minħabba li, fil-prinċipju, fi 
Spanja ma teżisti ebda tradizzjoni f’dan ir-rigward u l-klima ekonomika attwali tipprevjeni li 
bħalissa jsir tibdil fil-mudelli. L-inċertezza mid-Direttiva fir-rigward tat-taħriġ prattiku bi 
ħlas tiġġenera ħafna problemi ta’ implimentazzjoni. Għalhekk, jekk jiġi magħżul li tinżamm 
din ir-referenza, id-Direttiva għandha tispeċifika aktar jekk it-taħriġ prattiku huwiex bi ħlas 
rigward kwalunkwe skala u jekk hemmx obbligu jew le li l-Istat iħallas l-ispejjeż kollha tas-
sigurtà soċjali.

Emenda 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru jista’ jawtorizza, 
skont ir-regolamenti tiegħu, it-twettiq ta’ 
professjoni rregolata fit-territorju tiegħu, 
fis-sens tal-Artikolu 3(1)(a), minn 
ċittadini ta’ Stati Membri li għandhom 
kwalifiki professjonali mhux miksuba fi 
Stat Membru. Għall-professjonijiet 
koperti mill-Kapitolu III tat-Titolu III, 
dan ir-rikonoxximent inizjali għandu jsir 
fil-qafas tal-kundizzjonijiet minimi ta’ 
taħriġ stipulati fil-Kapitolu inkwistjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku li jkun sar fi Stati Membri oħra, dawk 
ikkonċernati mhumiex professjonisti u għalhekk ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.
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Emenda 195
Cristian Silviu Buşoi.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)
Direttiva 2005/36
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma tapplikax għan-
nutara maħtura mill-Istati Membri b’att 
uffiċjali tal-gvern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifiċitajiet tal-professjoni notarili għandhom jiġu kkunsidrati. In-nutara huma maħtura 
minn att uffiċjali tal-gvern u għandhom rwol partikolari fis-sistemi legali tal-Istati Membri. 
Dawn huma delegati tal-awtoritajiet pubbliċi u l-istrumenti awtentiċi tagħhom huma 
ekwivalenti għal sentenza legali.

Emenda 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. 3a (ġdid) L-ispeċifiċità tan-natura 
ġeografika ta’ ċerti professjonijiet 
għandha tkun ikkunsidrata, fejn dan ikun 
possibbli, fl-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. el

Emenda 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

imħassar

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ prattiku li jkun sar fi Stati Membri oħra, dawk 
ikkonċernati mhumiex professjonisti u għalhekk ma jaqgħux fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 198
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Id-Direttiva 2005/36
Artikolu 3– paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi għat-taħriġ prattiku bi ħlas għandhom jitneħħew, minħabba li, fil-prinċipju, fi 
Spanja ma teżisti ebda tradizzjoni f’dan ir-rigward u l-klima ekonomika attwali tipprevjeni li 
bħalissa jsir tibdil fil-mudelli. L-inċertezza mid-Direttiva fir-rigward tat-taħriġ prattiku bi 
ħlas tiġġenera ħafna problemi ta’ implimentazzjoni. Għalhekk, jekk jiġi magħżul li tinżamm 
din ir-referenza, id-Direttiva għandha tispeċifika aktar jekk it-taħriġ prattiku huwiex bi ħlas 
rigward kwalunkwe skala u jekk hemmx obbligu jew le li l-Istat iħallas l-ispejjeż kollha tas-
sigurtà soċjali.
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Emenda 199
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata
mogħtija abbażi ta’ eżami;

(j) ‘taħriġ prattiku’: it-twettiq ta’ attivitajiet 
b’superviżjoni u bi ħlas, biex jinkiseb
aċċess għal professjoni rregolata skont 
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew 
amministrattivi fi Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Individwi li jkunu għamlu taħriġ prattiku li jikkostitwixxi element essenzjali tat-taħriġ 
professjonali m'għandhomx ikunu żvantaġġati jekk it-taħriġ prattiku tagħhom ikun bla ħlas. 
“Mogħtija abbażi ta’ eżami” ġiet imħassra. Dan jiċċara l-fatt li l-kundizzjonijiet għall-aċċess 
għal professjoni regolata huma determinati mill-Istat Membru. Dawn il-kundizzjonijiet 
jistgħu jinkludu eżami jew rekwiżiti oħra.

Emenda 200
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

(j) ‘taħriġ prattiku’: it-twettiq ta’ attivitajiet 
b’superviżjoni, bil-għan ta’ aċċess għal 
professjoni rregolata mogħtija abbażi ta’ 
eżami;

Or. en
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Emenda 201
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 1- paragrafu 1 – punt 3 - punt a - punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) “(j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

j) “taħriġ prattiku  fil-qafas ta’ kors ta' 
taħriġ għal professjoni rregolata”: it-
twettiq ta’ attivitajiet b’superviżjoni, 
irrispettivament mil-livell u n-natura tal-
kumpens, bil-għan ta’ aċċess għal 
professjoni rregolata mogħtija abbażi ta’ 
eżami;

Or. fr

Emenda 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) ‘taħriġ prattiku bi ħlas”: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

j) ‘taħriġ prattiku’: it-twettiq ta’ attivitajiet 
b’superviżjoni, bil-għan ta’ aċċess għal 
professjoni rregolata mogħtija abbażi ta’ 
eżami;

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li jkunu jridu jitlestew korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla 
ħlas. Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu 
żvantaġġjati għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.
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Emenda 203
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 1- paragrafu 1 – punt 3 - punt a - punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"taħriġ prattiku bi ħlas’: it-twettiq ta’ 
attivitajiet b’superviżjoni u bi ħlas, bil-
għan ta’ aċċess għal professjoni rregolata 
mogħtija abbażi ta’ eżami;

j)“taħriġ prattiku li jagħmel parti minn 
qafas ta’ kors ta’ taħriġ li jipprepara għal 
professjoni rregolata u li jiddetermina l-
validità tal-prova tal-kwalifika": it-twettiq 
ta’ attivitajiet b’superviżjoni, bil-għan ta’ 
aċċess għal professjoni rregolata mogħtija 
abbażi ta’ eżami;

Or. fr

Emenda 204
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: 
ċertifikat elettroniku maħruġ għall-
professjonist li juri r-rikonoxximent tal-
kwalifiki tiegħu għall-istabbiliment fi Stat 
Membru ospitanti jew li hu laħaq il-
kundizzjonijiet meħtieġa kollha sabiex 
jipprovdi s-servizzi fi Stat Membru 
ospitanti fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali;

(k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: 
ċertifikat elettroniku maħruġ għall-
professjonist fuq talba għall-istabbiliment 
fi Stat Membru ospitanti jew għall-
provvista ta’ servizzi fi Stat Membru 
ospitanti fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika li l-Karta għandha tkun disponibbli fuq talba.

Emenda 205
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: 
ċertifikat elettroniku maħruġ għall-
professjonist li juri r-rikonoxximent tal-
kwalifiki tiegħu għall-istabbiliment fi Stat 
Membru ospitanti jew li hu laħaq il-
kundizzjonijiet meħtieġa kollha sabiex 
jipprovdi s-servizzi fi Stat Membru 
ospitanti fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali;

(k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: 
ċertifikat elettroniku maħruġ fuq bażi 
volontarja għall-professjonist li juri r-
rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu għall-
istabbiliment fi Stat Membru ospitanti jew 
li hu laħaq il-kundizzjonijiet meħtieġa 
kollha sabiex jipprovdi s-servizzi fi Stat 
Membru ospitanti fuq bażi temporanja jew
okkażjonali;

Or. en

Emenda 206
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: ċertifikat 
elettroniku maħruġ għall-professjonist li 
juri r-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu 
għall-istabbiliment fi Stat Membru 
ospitanti jew li hu laħaq il-kundizzjonijiet 
meħtieġa kollha sabiex jipprovdi s-servizzi 
fi Stat Membru ospitanti fuq bażi 

k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: ċertifikat 
elettroniku maħruġ għall-professjonist fuq 
talba tal-assoċjazzjoni professjonali għad-
dokumentazzjoni tal-kwalifiki tiegħu jew
għall-istabbiliment fi Stat Membru 
ospitanti jew sabiex jipprovdi s-servizzi fi 
Stat Membru ospitanti fuq bażi temporanja 
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temporanja jew okkażjonali; jew okkażjonali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkjarifikat l-aspett volontarju propost mill-Kummissjoni tal-karta professjonali. 
Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat li d-deċiżjoni finali dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru ospitanti.

Emenda 207
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) ‘tagħlim tul il-ħajja’: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-
ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, fil-
ħiliet u l-kompetenzi.

(l) ‘tagħlim tul il-ħajja’: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-
ħajja, li jirriżultaw f’titjib fil-kompetenzi:
fl-għarfien, fil-ħiliet u fil-valuri.

Or. en

Emenda 208
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) ‘tagħlim tul il-ħajja’: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-

(l) ‘tagħlim tul il-ħajja’: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-
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ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, fil-
ħiliet u l-kompetenzi.

ħajja, li jirriżultaw f’titjib fil-kompetenzi
(għarfien, ħiliet, attitudnijiet u valuri).

(Meta ssir referenza għal "kompetenzi", 
it-terminu "kompetenzi" (sic) għandu jiġi 
sostitwit b'dak ta' qabel fil-premessi 10 u 
18 u l-Artikoli 11 (b)ii, 14 (5), 14 (6), 31, 
24 (4), 34 (4), 49a, 58.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompetenzi huma definit bħala l-"intersezzjoni bejn għarfien, ħiliet, attitudnijiet u valuri" 
(Gómez del Pulgar, M. 2011: ICN, 2008; Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2001, 2009)

Emenda 209
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) tagħlim tul il-ħajja”: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul 
il-ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, fil-
ħiliet u l-kompetenzi.

l) “tagħlim tul il-ħajja”: l-edukazzjoni 
ġenerali, kif ukoll l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali u l-edukazzjoni mhux formali 
li ttieħdu tul il-ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-
għarfien, fil-ħiliet u l-kompetenzi fir-
rigward tar-rekwiżiti professjonali u l-
etika professjonali.

Or. de

Emenda 210
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt l
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) tagħlim tul il-ħajja”: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-
ħajja, li jirriżultaw f’titjib fl-għarfien, fil-
ħiliet u l-kompetenzi.

l) tagħlim tul il-ħajja”: l-edukazzjoni 
ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali 
u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-
ħajja, li jirriżultaw f’titjib tal-kwalifiki 
għall-finijiet tal-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi soċjali.

Or. de

Emenda 211
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) Is-sikurezza tal-pazjent fil-kuntest ta' 
din id-Direttiva għandha tkopri dawk il-
professjonijiet li jipprovdu servizzi li 
jippromwovu jew jikkontribwixxu għas-
saħħa u l-benesseri ta' individwu inkluż 
kemm servizzi mediċi u dawk mhux 
mediċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija essenzjali sabiex tiżgura li l-kura soċjali tkun koperta b'mod adegwat 
fid-Direttiva bħala professjoni li għandha implikazzjonijiet potenzjali għas-sikurezza tal-
pazjent. ‘Is-sikurezza tal-pazjent’  għandha tinkludi persuni li jużaw is-servizzi tal-kura 
soċjali.

Emenda 212
Cristian Silviu Buşoi



AM\913241MT.doc 91/117 PE496.438v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 'rekwiżiti jew kundizzjonijiet għat-
taħriġ': l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi 
kollha komuni meħtieġa għat-twettiq ta’ 
professjoni speċifika

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti jew il-kundizzjonijiet għat-taħriġ ma kinux definiti s'issa fl-ambitu tad-Direttiva. 
Dan jiċċara li r-rekwiżiti għat-taħriġ m'għandhomx ikunu espressi biss f'termini ta' tul ta' 
żmien, iżda wkoll f'termini ta' kompetenzi.

Emenda 213
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii (ġdid)
Direttiva 2005/36/KEArtikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) ‘provvista temporanja ta' servizzi’: il-
provvista ta' servizzi għal perijodu 
kontinwu ta' inqas minn minn sena

Or. en

Emenda 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) ‘professjonijiet liberali’ jipprovdu, 
abbażi ta’ kwalifiki professjonali rilevanti, 
servizzi intellettwali u konċettwali b’mod 
personali u responsabbli u teknikament 
indipendenti għall-klijenti tagħhom u l-
pubbliku inġenerali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1(2) jikkonċerna wkoll lill-membri tal-professjonijiet liberali u għalhekk, għandha 
tiġi introdotta definizzjoni abbażi tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Ottubru 2011 
(C-267/99, Ġabra 2011, I-7467).

Emenda 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) ‘taħriġ f’żewġ livelli’ jfisser is-sistema 
t’alternanza tal-kompetenza professjonali 
fiċ-ċentri ta’ taħriġ tal-kumpaniji u fl-
iskejjel vokazzjonali abbażi tal-istandards 
ta’ taħriġ u kwalità kkoordinati flimkien. 
Għaldaqstant, bil-‘kompetenza 
professjonali’ wieħed jifhem il-ħila u r-
rieda li għandhom jużaw l-għarfien, il-
ħiliet u l-kompetenzi personli, soċjali u 
metodoloġiċi, kemm f’sitwazzjonijiet tax-
xogħol, kif ukoll fl-iżvilupp professjonali 
u personali.

Or. de
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Emenda 216
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt iia (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) "raġunijiet prijoritarji relatati mal-
interess pubbliku" tfisser ir-raġunijiet 
rikonoxxuti bħala tali fil-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ "raġunijiet prijoritarji relatati mal-interess pubbliku” li għalihom qiegħda ssir 
referenza f’ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, huwa prinċipju magħruf sew li jinkludi 
s-saħħa pubblika iżda wkoll firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet oħra. Qed jiġi propost li tintuża din 
id-definizzjoni ispirata mid-definizzjoni li tinsab fid-Direttiva 2006/123/KE sabiex tkun 
iċċarata l-intenzjoni tal-leġiżlatur meta jirreferi għal dan il-kunċett.

Emenda 217
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “1. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali mill-Istat Membru ospitanti 
għandu jippermetti lill-benefiċjarju sabiex, 
f’dak l-Istat Membru, jaċċedi għall-istess 
professjoni jew, fil-każijiet imsemmija fl-
Artikolu 4f, għal parti mill-istess 
professjoni, bħal dik li huwa kkwalifikat 
għaliha fl-Istat Membru ta’ orġini u sabiex 
iwettaq din il-professjoni fl-Istat Membru 
ospitanti bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-

1. “1. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali mill-Istat Membru ospitanti 
għandu jippermetti lill-benefiċjarju sabiex, 
f’dak l-Istat Membru, jaċċedi għall-istess 
professjoni bħal dik li huwa kkwalifikat 
għaliha fl-Istat Membru ta’ ospitanti u 
sabiex iwettaq din il-professjoni fl-Istat 
Membru ospitanti bl-istess kundizzjonijiet 
bħaċ-ċittadini tiegħu.”.
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ċittadini tiegħu.”.

Or. de

Emenda 218
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali mill-Istat Membru ospitanti 
għandu jippermetti lill-benefiċjarju sabiex, 
f’dak l-Istat Membru, jaċċedi għall-istess 
professjoni jew, fil-każijiet imsemmija fl-
Artikolu 4f, għal parti mill-istess 
professjoni, bħal dik li huwa kkwalifikat 
għaliha fl-Istat Membru ta’ orġini u sabiex 
iwettaq din il-professjoni fl-Istat Membru 
ospitanti bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-
ċittadini tiegħu.

1. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali mill-Istat Membru ospitanti 
għandu jippermetti lill-benefiċjarju sabiex, 
f’dak l-Istat Membru, jaċċedi għall-istess 
professjoni bħal dik li huwa kkwalifikat 
għaliha fl-Istat Membru ospitanti u sabiex 
iwettaq din il-professjoni fl-Istat Membru 
ospitanti bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-
ċittadini tiegħu.

Or. en

Emenda 219
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
detentur ta’ kwalifika professjonali b’Karta 
Professjonali Ewropea fuq talba tiegħu u 
bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tkun 
adottat l-atti ta’ implimentazzjoni rilevanti 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
detentur ta’ kwalifika professjonali b’Karta 
Professjonali Ewropea fuq talba tiegħu, 
wara li jitlesta proġett pilota għal dik il-
professjoni partikolari, u bil-kundizzjoni li 
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speċifikati fil-paragrafu 6. l-Kummissjoni tkun adottat l-atti ta’ 
implimentazzjoni rilevanti speċifikati fil-
paragrafu 6.

Għandha ssir analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji qabel ma tiġi proposta l-
introduzzjoni ta' Karta permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm tħassib dwar l-effettività prattika tal-karta u din għandha tiġi ttestjata u valutata qabel 
l-introduzzjoni. Għandha ssir analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji qabel ma tiġi proposta l-
introduzzjoni ta' Karta permezz ta’ att ta' implimentazzjoni.

Emenda 220
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
detentur ta’ kwalifika professjonali b’Karta 
Professjonali Ewropea fuq talba tiegħu u 
bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tkun 
adottat l-atti ta’ implimentazzjoni rilevanti 
speċifikati fil-paragrafu 6.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
detentur ta’ kwalifika professjonali b’Karta 
Professjonali Ewropea fuq talba tiegħu u 
bil-kundizzjoni li l-organizzazzjonijiet 
professjonali rappreżentattivi rispettivi 
jkunu talbu biex tinħareġ il-karta 
professjonali u l-Kummissjoni tkun adottat 
l-atti ta’ implimentazzjoni rilevanti 
speċifikati fil-paragrafu 6.

Or. de

Emenda 221
Emilie Turunen.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-introduzzjoni ta' karta professjonali 
għandha tkun fuq it-talba tal-professjoni 
inkwistjoni. Il-limitu minimu għandu 
jkun fejn żewġ terzi tal-Istati Membri jew 
tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom huma 
favur l-introduzzjoni ta' din il-karta.

Or. en

Emenda 222
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4 - paragrafu 1 - subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a, wara konsultazzjoni mal-
forum jew fora tal-partijiet interessati 
rilevanti kif previst fl-Artikolu 57.c u 
b'kunsiderazzjoni għall-proposti tagħhom, 
dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita 
meta professjoni titlob l-introduzzjoni ta' 
karta professjonali.

Or. en

Emenda 223
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea 
jibbenefika mid-drittijiet kollha mogħtija
mill-Artikoli 4b sa 4e, wara l-validazzjoni
tal-Karta mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru rilevanti kif speċifikat fil-
paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea 
jibbenefika mid-drittijiet kollha mogħtija
mill-Artikoli 4b sa 4e, suġġett għall-
validazzjoni tal-Karta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti kif 
speċifikat fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal professjonijiet b'implikazzjonijiet għas- sikurezza tal-pazjent taħt is-sistema ġenerali ta' 
rikonoxximent ġenerali u awtomatiku, l-Istati Membri ospitanti għandu jkollhom ir-
responsabbiltà għall-validazzjoni tal-karta.

Emenda 224
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea 
jibbenefika mid-drittijiet kollha mogħtija 
mill-Artikoli 4b sa 4e, wara l-validazzjoni 
tal-Karta mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru rilevanti kif speċifikat fil-
paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detentur ta’ Karta Professjonali Ewropea 
jibbenefika mid-drittijiet kollha mogħtija 
mill-Artikoli 4b sa 4e, wara l-validazzjoni 
tal-Karta mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti kif speċifikat fil-
paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti.
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Emenda 225
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn id-detentur ta’ kwalifika jkun 
beħsiebu jipprovdi servizzi taħt it-Titolu II 
għajr dawk koperti mill-Artikolu 7(4), il-
Karta Professjonali Ewropea għandha 
tinħoloq u tiġi validata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
skont l-Artikoli 4b u 4c.

3. Fejn id-detentur ta’ kwalifika jkun 
beħsiebu jipprovdi servizzi taħt it-Titolu II 
għajr dawk koperti mill-Artikolu 7(4) u l-
professjonisti tas-saħħa li jibbenefikaw 
minn rikonoxximent awtomatiku taħt id-
Direttiva 2005/36/KE, il-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tinħoloq,
tiġi validata u tinħareġ mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
skont l-Artikoli 4b u 4c.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal professjonijiet b'implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-pazjent taħt is-sistema ġenerali ta' 
rikonoxximent ġenerali u awtomatiku, l-Istati Membri ospitanti għandu jkollhom ir-
responsabbiltà għall-validazzjoni tal-karta.

Emenda 226
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn id-detentur ta’ kwalifika jkun 
beħsiebu jipprovdi servizzi taħt it-Titolu II 
għajr dawk koperti mill-Artikolu 7(4), il-
Karta Professjonali Ewropea għandha 

3. Fejn id-detentur ta’ kwalifika jkun 
beħsiebu jipprovdi servizzi taħt it-Titolu II 
għajr dawk koperti mill-Artikolu 7(4), il-
Karta Professjonali Ewropea għandha 
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tinħoloq u tiġi validata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
skont l-Artikoli 4b u 4c.

tinħoloq u tiġi validata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
skont l-Artikoli 4b u 4c u mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 
skont l-Artikoli 4b u 4d.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti.

Emenda 227
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ 
Karti Professjonali Ewropej. Dawk l-
awtoritajiet għandhom jiżguraw 
ipproċessar imparzjali, oġġettiv u 
tempestiv tal-applikazzjonijiet għal Karti 
Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri ta’ 
Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħorġu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi 
lill-applikanti prospettivi, dwar il-vantaġġi
ta’ Karta Professjonali Ewropea fejn din 
tkun disponibbli.

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ipproċessar
ta’ Karti Professjonali Ewropej. L-
awtoritajiet għandhom jiżguraw 
ipproċessar imparzjali, oġġettiv u 
tempestiv tal-applikazzjonijiet għal Karti 
Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri ta’ 
Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħolqu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jgħarrfu lill-professjonisti, 
inklużi lill-applikanti prospettivi, dwar il-
possibilità ta’ Karta Professjonali Ewropea 
fejn din tkun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ir-rwol ta' awtorità kompetenti li tippromwovi xi proċess partikolari: għandu jkun 
issuġġerit l-użu ta' "possibbiltà" minflok.
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Emenda 228
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u tempestiv tal-applikazzjonijiet 
għal Karti Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri 
ta’ Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħorġu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi 
lill-applikanti prospettivi, dwar il-vantaġġi 
ta’ Karta Professjonali Ewropea fejn din 
tkun disponibbli.

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u f’waqtu tal-applikazzjonijiet 
għal Karti Professjonali Ewropej. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jgħarrfu liċ-
ċittadini, inklużi lill-applikanti prospettivi, 
dwar il-vantaġġi ta’ Karta Professjonali 
Ewropea fejn din tkun disponibbli.

Or. de

Emenda 229
Constance Le Grip.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u tempestiv tal-applikazzjonijiet 

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u tempestiv tal-applikazzjonijiet 
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għal Karti Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri 
ta’ Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħorġu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi 
lill-applikanti prospettivi, dwar il-vantaġġi 
ta’ Karta Professjonali Ewropea fejn din 
tkun disponibbli.

għal Karti Professjonali Ewropej. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jgħarrfu liċ-
ċittadini, inklużi lill-applikanti prospettivi, 
dwar il-vantaġġi ta’ Karta Professjonali 
Ewropea fejn din tkun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentri ta' Assistenza la għandhom il-kompetenza neċessarja u lanqas l-għodda meħtieġa 
biex jivverifikaw u jivvalidaw l-informazzjoni pprovduta mill-professjonist. Barra minn hekk, 
il-parteċipazzjoni ta' wisq awtoritajiet fil-proċess ta' provvista tal-karta mhuwiex kompatibbli 
mal-approċċ ta' one-stop-shop u mal-għan ta' simplifikazzjoni.

Emenda 230
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a –punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u tempestiv tal-applikazzjonijiet 
għal Karti Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri 
ta’ Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħorġu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi 
lill-applikanti prospettivi, dwar il-vantaġġi 
ta’ Karta Professjonali Ewropea fejn din 
tkun disponibbli.

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ Karti 
Professjonali Ewropej. Dawk l-awtoritajiet 
għandhom jiżguraw ipproċessar imparzjali, 
oġġettiv u f’waqtu tal-applikazzjonijiet 
għal Karti Professjonali Ewropej. Iċ-Ċentri 
ta’ Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jistgħu jaġixxu wkoll fil-kapaċità ta’ 
awtorità kompetenti sabiex joħorġu Karta 
Professjonali Ewropea. L-Istati Membri
jistgħu jiddeċiedu li ċ-Ċentri ta’ 
Assistenza jkunu ta’ appoġġ għall-
awtoritajiet kompetenti fil-fażi ta’ qabel il-
preparazzjoni tad-dokumentazzjoni 
meħtieġa għall-kisba ta’ Karta 
Professjonali konformi ma’ dak stabbilit 
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fl-Artikolu 4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi lill-applikanti 
prospettivi, dwar il-vantaġġi ta’ Karta 
Professjonali Ewropea fejn din tkun 
disponibbli.

Or. es

Emenda 231
Emma McClarkin.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
imsemmija fl-Artikolu 58.

6. Wara t-tlestija ta' proġett pilota għall-
professjoni partikolari, il-Karti 
Professjonali Ewropej volontarji, li 
għandhom iħaffu l-mobilità ta' 
professjonisti, għandhom ikunu 
disponibbli għal professjonijiet koperti 
mill-atti ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 58.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiddeterminaw ukoll il-format 
tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex 
jappoġġjaw kull applikazzjoni għall-ħruġ 
ta’ Karta Professjonali Ewropea u d-
dettalji għall-valutazzjoni tal-
applikazzjonijiet, billi jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-partikolaritajiet tal-
professjoni kkonċernata. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 



AM\913241MT.doc 103/117 PE496.438v01-00

MT

msemmija fl-Artikolu 58.
Il-Kummissjoni tista' tintroduċi Karta 
Professjonali Ewropea volontarja permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni, sakemm ikun 
hemm evidenza qawwija ta' mobilità 
suffiċjenti jew potenzjal għal mobilità 
suffiċjenti fil-professjoni kkonċernata, 
ikun hemm talba mill-partijiet interessati 
u l-professjonijiet rispettivi kkonċernati, 
jew jekk il-professjoni hija regolata 
f'numru suffiċjenti ta' Stati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha tintuża peress li hu meqjus li l-att ta' 
implimentazzjoni relatat ma' programmi b'implikazzjonijiet sostanzjali skont l-Artikolu 2(2) 
jew ir-Regolament 182/2011. Huwa neċessarju li jiġi enfasizzat li l-Karta Professjonali 
Ewropea għandha tħaffef il-mobilità tal-professjonisti, tkun volontarja u tiġi introdotta biss 
meta jkun hemm evidenza qawwija li tista' tkun ta' benefiċċju għall-mobilità ta' professjoni.

Emenda 232
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

6. Sakemm l-organizzazzjonijiet 
professjonali rappreżentattivi jitolbu 
għall-introduzzjoni ta’ karta professjonali 
għall-professjoni tagħhom f’iktar minn 
nofs l-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw il-Karti Professjonali Ewropej 
għal professjonijiet speċifiċi, li 
jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
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skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
imsemmija fl-Artikolu 58.

valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-metodu ta’ eżaminazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 58(2).

Or. de

Emenda 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
imsemmija fl-Artikolu 58.

6. Il-Kummissjoni tista' tintroduċi Karta 
Professjonali Ewropea permezz ta' att ta'
implimentazzjoni skont il-proċedura ta'
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu X, 
sakemm il-professjoni kkunsidrata hija 
rregolata f'maġġoranza kbira tal-Istati 
Membri, hemm livell għoli ta' mobilità 
potenzjali u potenzjal għal aktar tkabbir u 
impjieg fis-Suq Intern, iżda dan il-
potenzjal ikun għadu ma ġiex eżawrit 
mill-professjonisti.

Or. en

Emenda 234
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
imsemmija fl-Artikolu 58.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet
li huma rikonoxxuti awtomatikament fejn 
huma jirrekjedu dan, li jistabbilixxu l-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
kull applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
msemmija fl-Artikolu 58.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji ta’ karta professjonali għal professjonijiet li huma rikonoxxuti awtomatikament 
huma ċari, imma dan mhux il-każ għal karta għal professjonijiet li huma rikonoxxuti taħt is-
sistema ġenerali. Hemm riskju serju li jkollhom jinħolqu sistemi amministrattivi ġodda u li l-
karta indirettament toħloq regolamenti għal professjonijiet li bħalissa mhumiex irregolati.

Emenda 235
Emilie Turunen.

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni, wara konsultazzjoni 
mal-korpi professjonali u mal-partijiet 
interessati kif previsti mill-Artikoli 57.c. 
(ġdid) u 58.a (ġdid) u b'kunsiderazzjoni 
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meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta'
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
imsemmija fl-Artikolu 58.

għall-proposti tagħhom, li jispeċifikaw il-
Karti Professjonali Ewropej għal 
professjonijiet speċifiċi, li jistabbilixxu l-
format tal-Karta Professjonali Ewropea, it-
traduzzjonijiet meħtieġa sabiex jappoġġjaw 
kull applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 58.

Or. en

Emenda 236
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
imsemmija fl-Artikolu 58.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej li għandhom 
jinħarġu lill-professjonijiet speċifiċi, li 
jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
msemmija fl-Artikolu 58. Minbarra l-
proċedura stipulata fl-Artikolu 58, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
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konsultazzjoni xierqa mal-partijiet 
interessati qabel l-adozzjoni ta' att bħal 
dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-awtoritajiet kompetenti li huma involuti permezz tal-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 58, l-organizzjonijiet professjonali rappreżentattivi għandhom ikunu involuti wkoll 
fl-introduzzjoni ta' karta professjonali Ewropea għall-professjoni tagħhom. Huma dawn l-
intermedjarji li jafu l-aħjar x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom stess u dawn jista' jkollhom rwol 
ikbar fil-promozzjoni tal-użu tal-karta fost il-professjonisti.

Emenda 237
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 58.

6. Fuq talba tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi li jkunu jixtiequ 
jistabbilixxu Karta Professjonali Ewropea 
għall-professjoni tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi jiġu 
kkunsidrati l-partikolaritajiet ta’ kull 
professjoni kkonċernata. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 58(3).

Or. fr
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Emenda 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
imsemmija fl-Artikolu 58.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej, l-aktar għal 
professjonijiet li jaqgħu taħt il-proċedura 
ta’ rikonoxximent awtomatiku, fejn dawn 
il-professjonijiet jitolbu dan, li 
jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
msemmija fl-Artikolu 58.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tan-natura fakultattiva tal-istabbiliment ta’ identità professjonali.

Emenda 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
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implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
imsemmija fl-Artikolu 58.

implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal professjonijiet 
speċifiċi, li jistabbilixxu l-format tal-Karta 
Professjonali Ewropea, it-traduzzjonijiet 
meħtieġa sabiex jappoġġjaw kull 
applikazzjoni għall-ħruġ ta’ Karta 
Professjonali Ewropea u d-dettalji għall-
valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, billi 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
partikolaritajiet ta’ kull professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni
msemmija fl-Artikolu 58. Din il-proċedura 
għandha b'mod partikolari tiżgura li l-
Karta Professjonali Ewropea ser tiffoka 
primarjament fuq l-iffaċilitar u ż-żieda fil-
mobilità tal-professjonisti, 
irrispettivament minn jekk dawn humiex 
regolati jew le, u għandha tevita b'mod 
partikolari li jinħolqu ostakli regolatorji u 
amministrattivi ulterjuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Karta Professjonali Ewropea għandha tintuża strettament bħala għodda għar-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali fi Stat Membru ieħor, u mhux bħala mezz li jirregola 
u jirrestrinġi kif għandha tiġi kkwalifikata professjoni u lanqas bħala mezz li jimponi rekwiżiti 
addizzjonali minn Stat Membru fejn il-professjoni hija rregolata.

Emenda 240
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
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proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi għandhom ikunu deċiżi fuq livell nazzjonali mal-
partijiet interessati rilevanti.

Emenda 241
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea.

Or. de
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Emenda 242
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea.

Or. en

Emenda 243
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
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Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa, 
wara konsultazzjoni mal-forum jew fora 
tal-partijiet interessati rilevant skont l-
Artikolu Artikolu 57.c. (ġdid) li tadotta atti 
ddelegati li jintegraw il-proposti ta’ dan il-
forum jew dawn il-fora skont l-
Artikolu 58a fir-rigward tal-iffissar tal-
kriterji għall-kalkolu u d-distribuzzjoni tat-
tariffi.

Or. en

Emenda 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea.

Or. fi

Emenda 245
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 (ġdid)
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Artikoli 4a sa 4e ma japplikawx 
għall-gruppi tal-professjoni, li diġà 
introduċew qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva l-Karta Professjonali Ewropea 
tagħhom stess għall-professjonisti 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-professjoni legali diġà għandha flimkien mal-Karta Professjonali Ewropea karta, li 
tippermetti l-istabbiliment transkonfinali u s-servizz skont is-sistema tad-Direttivi 77/249 u 
98/05. Għaldaqstant, mhuwa meħtieġ ebda regolament addizzjonali jew differenti permezz ta’ 
din id-Direttiva.

Emenda 246
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki permezz ta’ 
Karta Professjonali Ewropea għandu jservi 
bħala alternattiva proċedurali għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
taħt il-proċeduri pprovduti fit-Titolu II u III 
ta’ din id-Direttiva.

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki permezz ta’ 
Karta Professjonali Ewropea jista’ jservi 
bħala alternattiva proċedurali għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
taħt il-proċeduri pprovduti fit-Titoli II u III 
ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 247
Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 9 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
reviżjoni, flimkien ma' proposti li 
jemendaw fejn xieraq, tas-suċċess tal-
karta professjonali bħala strument għall-
mobilità, sa mhux aktar tard minn 3 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 248
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bi kwalunkwe mezz, anki permezz ta’ 
għodda onlajn, mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ oriġini.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bil-miktub jew f'forma elettronika, anki 
permezz ta’ għodda onlajn, mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika għal raġunijiet ta' sigurtà.

Emenda 249
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bi kwalunkwe mezz, anki permezz ta’ 
għodda onlajn, mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ oriġini.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bil-miktub jew b’forma elettronika 
f’konformità mal-Artikolu 57, mal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ 
oriġini.

Or. de

Emenda 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bi kwalunkwe mezz, anki permezz ta’ 
għodda onlajn, mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ oriġini.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li detentur ta’ kwalifika professjonali jista’ 
japplika għal Karta Professjonali Ewropea
bil-miktub, u anke permezz ta’ email jew
kull forma elettronika oħra, anki permezz 
ta’ għodda onlajn, mal-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ oriġini.

Or. en

Emenda 251
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
appoġġjati mid-dokumentazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 7(2) u l-Anness VII, kif inhu 
xieraq. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-istabbiliment tad-
dettalji tad-dokumentazzjoni.

2. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
appoġġjati mid-dokumentazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 7(2) u l-Anness VII, kif inhu 
xieraq. F’każ ta’ dubju raġonevoli, l-Istat 
Membru ospitanti jista’ jkollu bżonn it-
trażmissjoni tad-dokumentazzjoni
oriġinali.

Or. de

Emenda 252
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
appoġġjati mid-dokumentazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 7(2) u l-Anness VI, kif inhu 
xieraq. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-istabbiliment tad-
dettalji tad-dokumentazzjoni.

2. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu 
appoġġjati mid-dokumentazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 7(2) u l-Anness VI, kif inhu 
xieraq. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa, wara konsultazzjoni mal-korpi 
professjonali kif previst fl-Artikolu 58.a 
(ġdid) u wara li tintegra l-proposti 
tagħhom, li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-istabbiliment tad-
dettalji tad-dokumentazzjoni.

Or. en

Emenda 253
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5(ġdid)
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Id-Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-Ċentri ta’ Assistenza jistgħu jkunu 
ta’ appoġġ għall-awtoritajiet kompetenti 
għall-ipproċessar qabel id-
dokumentazzjoni meħtieġa għar-
rikonoxximent tal- kwalifiki professjonali, 
jekk l-Istati Membri jikkunsidraw dan.

Or. es


