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PR_COD_1amCom

Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ kunsens

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz tal-att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, iżda li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u r-Regolament 
[...] dwar kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq 
Intern.
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0883),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 46, l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62 u l-
Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0512/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa mis-Senat Franċiż, fil-qafas tal-protokoll 
Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tisħaq li l-
abbozz ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tas-26 ta’ April 2012 tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0038/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

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

Emenda 1Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

                                               
1 ĠU C 191, 29.6.2012, p. 103.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali 
f’żewġ livelli huma element ewlieni biex 
jiġu żgurati livelli baxxi ta’ qgħad fost iż-
żgħażagħ. Peress li huma orjentati kif 
meħtieġ lejn ir-rekwiżiti tal-ekonomija, 
huma jippermettu t-tranżizzjoni faċli mit-
taħriġ għall-ħajja tax-xogħol. Huma 
mhux biss għandhom jiġu msaħħa f’din 
id-Direttiva, iżda wkoll jiġu kkunsidrati 
f’leġiżlazzjoni Ewropea oħra dwar it-
tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. Dawk 
is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali u l-
karatteristiċi tagħhom għandhom, barra 
minn hekk, jibqgħu mhux affettwati mid-
Direttiva 2005/36/KE.

Emenda 2

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. Il-
Karta Professjonali Ewropea għandha 
tintuża strettament bħala għodda għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
fi Stat Membru ieħor, sabiex jintuża l-
potenzjal sħiħ tal-mobilità fis-suq intern, 
u mhux bħala mezz biex jiġi rregolat u 
ristrett il-mod li bih dak li jkun jiġi 
kkwalifikat għal 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 Professjonali Ewropea
għandha tinħareġ fuq talba minn 
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tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern. 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.

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 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern. 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 kompetenti u jinħolqu 
trasparenza u ċertezza akbar għall-
professjonisti. Il-proċess għall-
applikazzjoni u l-ħruġ tal-Karta
Professjonali Ewropea għandu jiġi 
strutturat b’mod ċar u għandu jinkorpora 
salvagwardji u d-drittijiet ta’ appell 
korrispondenti għall-applikant. Dik 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.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Karta Professjonali Ewropea 
għandha tissodisfa kundizzjonijiet 
speċifiċi ta' sikurezza u protezzjoni tad-
dejta. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti 
s-salvagwardji meħtieġa kontra l-abbu u 
l-frodi tad-dejta.

Emenda 4
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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. Biss 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, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jirrifjuta tali aċċess parzjali abbażi 
ta’ raġunijiet prijoritarji ta’ interess 
ġenerali u tali aċċess ma jistax jingħata 
għall-professjonijiet li jgawdu minn 
rikonoxximent awtomatiku.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 6

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

(4b) Il-kunċett ta' "raġunijiet prijoritarji 
ta' interess ġenerali" li għalih issir 
referenza f’ċerti dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva ġie żviluppat mill-Qorti tal-
Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha 
relatata mal-Artikoli 49 u 56 tat-TFUE u 
jista’ jkompli jevolvi. 

Emenda 7
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) Fir-rigward tan-nutara, fil-każ ta’ 
talbiet ta’ rikonoxximent għall-
istabbiliment, l-Istati Membri, wara li 
jkunu abolixxew il-klawżola tan-
nazzjonalità, għandhom ikunu jistgħu 
jimponu t-test tal-aptitudni u/jew perjodu 
ta' adattament neċessarji sabiex jevitaw 
kull diskriminazzjoni fil-proċedura 
nazzjonali tal-għażla u tan-nomina. Il-
miżuri ta’ kumpens m'għandhomx 
jeżentaw lill-applikant milli jissodisfa r-
regoli nazzjonali eżistenti l-oħra, b’mod 
partikolari kwalunkwe kundizzjonijiet 
imposti mill-proċeduri tal-għażla u l-ħatra 
tan-nutara fl-Istat Membru ospitanti. 
Minħabba r-rwol speċifiku tagħhom 
bħala uffiċjali pubbliċi, maħtura b’att 
uffiċjali ta’ gvern tal-Istati Membri fit-
territorju nazzjonali tagħhom bil-għan li 
jokkupaw kariga pubblika, b’mod 
partikolari billi jiżguraw il-legalità u ċ-
ċertezza ġuridika tal-atti konklużi bejn 
individwi fil-qafas tal-amministrazzjoni 
tal-ġustizzja, u peress li huma 
ġuridikament indipendenti, imparzjali u 
obbligati jmexxu l-attivitajiet tagħhom fiż-
żona speċifikata tagħhom, m’għandux 
ikun possibbli li n-nutara jiġu stabbiliti 
f’aktar minn Stat Membru wieħed. Barra 
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minn hekk, id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva dwar il-libertà li jiġu provduti 
servizzi  m’għandhomx ikunu applikabbli 
għan-nutara minħabba li, bħala uffiċjali 
pubbliċi, in-nutara għandhom 
kompetenza biss fuq it-territorju tal-Istat 
Membru li fih huma stabbiliti. 

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli ta’ 
kwalifika fid-Direttiva 2005/36/KE. F’każ 
li jkunu jeżistu differenzi sostanzjali, l-
awtorità kompetenti għandha tkun tista’ 
timponi miżuri ta’ kumpens.

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli tal-
kwalifiki u l-kriterji oġġettivi spjegati fid-
Direttiva 2005/36/KE. F’każ li jkunu 
jeżistu differenzi sostanzjali, l-awtorità 
kompetenti għandha tkun tista’ timponi 
miżuri ta’ kumpens. Kwalunkwe 
mekkaniżmi għall-ivvalutar tal-ħiliet 
teoretiċi u prattiċi, li jistgħu jiġu rekwiżiti 
għall-aċċess għall-professjoni bħala 
miżuri ta' kumpens, għandhom 
jiggarantixxu u jirrispettaw il-prinċipji 
tat-trasparenza u l-imparzjalità.

Emenda 9

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 

(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 
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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.

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 ċċertifikati 
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.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fl-interess tat-titjib tal-mobilità ta’ 
speċjalisti tal-mediċina li diġà kisbu 
kwalifika ta’ speċjalizzazzjoni medika u li 
wara segwew taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jitħallew 
jagħtu eżenzjonijiet għal xi partijiet tat-
taħriġ jekk dawn l-elementi tat-taħriġ diġà 
tlestew matul il-programm ta’ taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni medika preċedenti f’dak
l-Istat Membru kopert mir-reġim ta’ 
rikonoxximent awtomatiku.

(14) Fl-interess tat-titjib tal-mobilità ta’ 
speċjalisti tal-mediċina li diġà kisbu 
kwalifika ta’ speċjalizzazzjoni medika u li 
wara segwew taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jitħallew 
jagħtu eżenzjonijiet għal xi partijiet tat-
taħriġ jekk dawn l-elementi tat-taħriġ diġà 
tlestew matul il-programm ta’ taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni medika preċedenti fi Stat 
Membru kopert mir-reġim ta’ 
rikonoxximent awtomatiku.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a)
Bil-għan li tissaħħaħ is-sikurezza tal-
pazjenti, it-tobba tal-mediċina, l-
ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli għall-kura ġenerali, il-
professjonisti dentali, il-professjonisti 
dentali speċjalizzati, il-qwiebel u l-
ispiżjara għandhom jaġġornaw il-
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kompetenzi tagħhom permezz tal-
edukazzjoni u t-taħriġ professjonali 
kontinwi.i.  L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu pubblikament disponibbli rapport 
ta’ valutazzjoni dwar il-proċeduri ta’ 
edukazzjoni u taħriġ kontinwi li dawk il-
professjonisti jgħaddu minnhom, u 
għandhom jiskambjaw bejniethom l-aħjar 
prattiki tagħhom.

Emenda 12

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-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 għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess 
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(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-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. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-permeabbiltà u l-avvanz tal-
karriera għall-professjonijiet tas-saħħa.

Emenda 13
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 

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

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a)
Il-mobilità tal-professjonisti tas-saħħa 
għandha tiġi kkunsidrata wkoll fil-kuntest 
aktar wiesa’ tal-forza tax-xogħol Ewropea 
għas-saħħa. Tali mobilità għandha tiġi 
indirizzata permezz ta’ strateġija speċifika 
fil-livell tal-Unjoni u f’koordinazzjoni 
mal-Istati Membri, bil-għan li jiġi 
ggarantit l-ogħla livell ta’ ħarsien tal-
pazjenti u tal-konsumaturi filwaqt li 
tinżamm kif inhi s-sostenibilità 
finanzjarja u organizzazzjonali tas-sistemi 
nazzjonali tal-kura tas-saħħa.

Emenda 15

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 

(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. Qabel ma 
jintroduċu dawn il-prinċipji ta’ taħriġ 
komuni, l-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw l-alternattivi possibbli, 
partikolarment dawk li jieżistu fl-Istati 
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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.

Membri b’taħriġ vokazzjonali. L-
assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
professjonali li huma rappreżentanti fil-
livell nazzjonali u tal-Unjoni għandhom 
ukoll ikunu jistgħu jipproponu prinċipji ta’ 
taħriġ komuni. Il-prinċipji ta’ taħriġ 
komuni għandhom jieħdu 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.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) 
L-oqfsa ta’ taħriġ komuni għandhom 
ukoll jippermettu lill-professjonijiet 
irregolati li huma soġġetti għal proċedura 
ta’ rikonoxximent awtomatiku abbażi tal-
koordinazzjoni ta’ kundizzjonijiet minimi 
ta’ taħriġ skont il-Kapitolu III tat-Titolu 
III u li fihom l-ispecjalitajiet il-ġodda 
mhumiex koperti minn din il-proċedura 
ta' rikonoxximent awtomatiku, li jiksbu r-
rikonoxximent ta’ tali speċjalizzazzjonijiet 
abbażi ta’ proċedura awtomatika.

Emenda 17

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-

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
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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.

ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Awtorità 
kompetenti tista’ tivverifika jew twettaq 
superviżjoni tal-ivverifikar tal-ħiliet 
lingwistiċi b’mod partikolari fl-interess 
tas-sikurezza tal-pazjenti u s-saħħa 
pubblika. Madankollu, il-verifiki 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. Il-
prinċipju tal-proporzjonalità għandu inter 
alia japplika għall-professjonisti li 
jipprovdu evidenza li tagħti prova tal-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. F’dan ir-
rigward, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu testijiet tal-lingwa 
standardizzati orjentati għall-
professjonijiet, li għandhom ikunu bbażati 
fuq il-qafas Ewropew komuni ta' 
referenza għal-lingwi. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a)
Il-verifika tal-lingwa għandu jkollha l-
għan li tistabbilixxi kemm il-professjonisti 
huma kapaċi jikkomunikaw, kemm 
oralment u kemm bil-miktub, għall-finijiet 
tal-eżerċitar tal-attività professjonali 
tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward 
tas-sikurezza tal-pazjenti u s-salvagwardja 
tas-saħħa pubblika. 

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 19b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) 
Fi Stati Membri li għadhom aktar minn 
lingwa uffiċjali jew amministrattiva 
waħda, il-għarfien ta’ lingwa addizzjonali 
għandu jiġi promoss mill-impjegaturi u 
mill-awtoritajiet kompetenti. Għal dan il-
għan, l-impjegaturi għandhom joffru 
opportunitajiet għal taħriġ u żvilupp fil-
lingwa, pereżempju billi jipprovdu 
korsijiet tal-lingwa li jkunu relevanti 
għall-professjoni mwettqa.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c)
L-impjegaturi għandhom ikomplu jwettqu 
rwol importanti fl-iżgurar u fl-ivverifikar 
tal-għarfien tal-lingwa meħtieġa biex 
jitwettqu l-attivitajiet professjonali, inter 
alia meta jkunu qed jintervistaw lill-
applikanti, u għandhom jiġbdu l-
attenzjoni tal-awtorità kompetenti f'każ ta' 
kwalunkwe dubji serji rigward il-ħiliet 
lingwistiċi tal-applikant.

Emenda 21
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 

(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 tiġi inkoraġġita l-mobilità tagħhom. 
Huwa anki neċessarju li jiġi previst ir-
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jiġi previst ir-rikonoxximent tat-taħriġ 
prattiku tagħhom mill-Istat Membru ta’ 
oriġini.

rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. Madankollu, 
permezz tat-tkabbir tal-kamp ta’ 
applikazzjoni biex jinkludi l-professjonisti 
parzjalment ikkwalifikati, din id-Direttiva 
għandha wkoll tqis kif xieraq il-
konformità mad-drittijiet soċjali 
fundamentali spjegati fl-Artikolu 151 tat-
TFUE, li jipprovdi li l-Unjoni għandu 
jkollha bħala l-objettivi tagħha l-
promozzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol 
imtejba, li japplikaw ukoll għat-taħriġ 
prattiku, u għandhom ikunu mingħajr 
ħsara għar-regoli nazzjonali li jirregolaw 
it-taħriġ prattiku.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a)
Kuntratt ta’ taħriġ prattiku għandu 
jispeċifika tal-inqas l-objettivi fir-rigward
ta' x'se jitgħallem l-apprendist u l-kompiti 
assenjati.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Id-Direttiva 2005/36/KE tipprovdi 
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 intern u t-twaqqif ta’ punti uniċi ta’ 
servizz taħt dik id-Direttiva, hemm riskju 
ta’ sovrapożizzjoni. Għaldaqstant, il-punti 
uniċi ta’ kuntatt imwaqqfa mid-

(21) Id-Direttiva 2005/36/KE tipprovdi 
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 intern u t-twaqqif ta’ punti uniċi ta’ 
servizz taħt dik id-Direttiva, hemm riskju 
ta’ sovrapożizzjoni. Għaldaqstant, il-punti 
uniċi ta’ kuntatt imwaqqfa mid-
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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.

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 l-
applikazzjoni ta’ kuljum tar-regoli tas-suq 
intern f’każijiet individwali ta’ ċittadini 
tkun segwita b’mod effettiv fil-livell 
nazzjonali.

Emenda 24
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 

(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 
tipprovdi għal mekkaniżmu ta’ twissija 
speċifiku 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 jkun 
temporanjament jew permanentement 
ristrett jew ipprojbit milli jwettaq l-attività 
professjonali fi Stat Membru  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-
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mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta personali u ma’ drittijiet fundamentali 
oħrajn.

Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’ 
drittijiet fundamentali oħrajn.

Emenda 25

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, 

(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-emendar 
tal-lista li tinsab fl-Anness II, 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 ir-rappreżentazzjoni 
u l-konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inklużi esperti 
kemm fil-livell tal-Unjoni u kemm fil-
livell nazzjonali li jistgħu jinkludu 
awtoritajiet kompetenti, assoċjazzjonijiet 
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hija u tipprepara u tfassal atti ddelegati, 
għandha tiżgura illi d-dokumenti rilevanti 
jintbagħtu simultanjament, fil-ħin u kif 
suppost lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

professjonali, organizzazzajonijiet 
xjentifiċi, akkademja u sħab soċjali. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti delegati, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin, b’mod trasparenti
u kif suppost lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(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.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
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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 
ċerti professjonijiet regolati u l-aċċess għal 
taħriġ prattiku u r-rikonoxximent ta’ dan it-
taħriġ prattiku li jsir fi Stat Membru ieħor.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-miżuri meħtieġa 
sabiex ikun żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur".

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 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 tapplika għaċ-ċittadini 
kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ jwettqu 
professjoni rregolata jew jattendu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru, inklużi dawk li 
jappartjenu għall-professjonijiet liberali, 
ħlief dawk li fih huma kisbu l-kwalifika 
professjonali tagħhom, jew fuq bażi ta’ 
ħaddiem għal rasu jew fuq bażi ta’ impjieg.
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Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, jiddaħħal il-paragrafu 
li ġej:
"1a. It-Titolu II dwar il-libertà li jiġu 
provduti servizzi m’għandux ikun 
applikabbli għan-nutara."

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt i – parti introduttorja
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-punt (f) huwa sostitwit b’dan li ġej: i) il-punti (f) u (h) huma sostitwiti b'dan li 
ġej:

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt i
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punti f u h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “esperjenza professjonali”: it-twettiq 
attwali u legali full-time jew part-time
ekwivalenti tal-professjoni kkonċernata fi 
Stat Membru;

(f) “esperjenza professjonali”: it-twettiq 
attwali, legali u mhux kondizzjonat full-
time jew part-time ekwivalenti tal-
professjoni kkonċernata fi Stat Membru;

(h) "test tal-kapaċità": test tal-għarfien, 
il-ħiliet u l-kompetenzi professjonali tal-
applikant, magħmul jew rikonoxxut mill-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat 
Membru ospitanti bl-għan li jevalwa l-
abilità tal-applikant sabiex jeżerċita 
professjoni regolata f’dak l-Istat 
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Membru. Sabiex ikun jista' jsir dan it-
test, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ifasslu lista ta' suġġetti li, 
abbażi ta' paragun ta' l-edukazzjoni u t-
taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru u dak 
miksub mill-applikant, mhumiex koperti 
minn diploma jew prova oħra ta' 
kwalifiki formali li għandu l-applikant.
It-test ta’ kapaċità għandu jieħu kont 
tal-fatt li l-applikant huwa professjonist 
kwalifikat fl-Istat Membru ta’ l-oriġini 
jew fl-Istat Membru minn fejn ġej. 
Għandu jkopri suġġetti li għandhom 
jintgħażlu minn dawk fuq il-lista, li l-
għarfien tagħhom huwa essenzjali sabiex 
wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni 
fi Stat Membru ospitanti. It-test jista' 
jinkludi għarfien tar-regoli professjonali 
applikabbli għall-attivitajiet in kwistjoni 
fl-Istat Membru ospitanti.
L-applikazzjoni dettaljata tat-test ta' 
kapaċità u l-istatus, fl-Istat Membru 
ospitanti, ta' l-applikant li jixtieq 
jipprepara lilu nniffsu għat-test ta' 
kapaċità f'dak l-Istat għandha tiġi 
determinata mill-awtoritajiet 
kompetenti f'dak l-Istat Membru;

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 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 li jitlestew fil-
qafas ta’ kuntratt li jiffurmaw parti 
mandatorja tat-taħriġ bil-għan li jinkiseb
aċċess għal professjoni rregolata jew bil-
għan li jingħata d-dritt li dak li jkun 
jeċerċitaha; 
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 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, 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 f’dawk li 
huma rekwiżiti professjonali u l-etika 
professjonali;

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt ii 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "rekwiżiti u kundizzjonijiet ta’ 
taħriġ": il-ġabra komuni ta’ għarfien, 
ħiliet u kompetenzi meħtieġa għall-
eżerċizzju ta’ professjoni partikolari;

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) “Sistema Ewropea għall-
Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ 
Krediti jew crediti ECTS”: krediti li 
jesprimu l-kwantità ta’ xogħol meħtieġ 
minn kull unità ta’ kors meta mqabbla 
mal-volum globali ta’ xogħol meħtieġ biex 
wieħed ilesti sena sħiħa ta' studju taħt is-
sistema ECTS għall-akkumulazzjoni ta’ 
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krediti ta’ studju abbażi tat-trasparenza u 
tal-komparabilità tal-kwalifiki; il-volum 
ta' xogħol m’għandux jinkludi biss il-
lekċers, ix-xogħol prattiku u s-seminars, 
imma wkoll it-taħriġ prattiku, ir-riċerka 
jew ix-xogħol ta’ stħarriġ fuq il-post, l-
istudju personali kif ukoll l-eżamijiet u 
attivitajiet oħra  ta’ valutazzjoni; taħt is-
sistema tal-ECTS, il-volum ta’ xogħol 
għal sena waħda ta’ studju għandu 
jikkorrispondi għal 60 kreditu ECTS, u l-
istudju ta’ semestru wieħed għandu 
jikkorrispondi għal 30 kreditu ECTS;

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lc) "professjonijiet liberali”: 
professjonijiet ipprattikati abbażi ta’ 
kwalifiki professjonali rilevanti li 
jipprovdu, f’kapaċità personali, 
responsabbli u professjonalment 
indipendenti, servizzi intellettwali u 
kunċettwali fl-interess tal-klijent u tal-
pubbliku;

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ld) “taħriġ dupliċi”: il-provvediment 
alternanti ta’ ħiliet vokazzjonali f’żewġ 
kuntesti ta’ tagħlim – l-ambjent tax-
xogħol u l-iskola vokazzjonali – abbażi ta’ 
standards koordinati ta’ edukazzjoni u ta’ 
kwalità. It-terminu ‘ħiliet vokazzjonali’ 
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ifisser il-kapaċità u r-rieda li dak li jkun 
juża l-għarfien, il-kompetenzi u l-ħiliet 
personali, soċjali u metodoloġiċi kemm 
f’sitwazzjonijiet tax-xogħol u kemm bil-
għan ta’ żvilupp professjonali u personali;

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(le) "raġunijiet prijoritarji ta’ interess 
pubbliku”: ir-raġunijiet rikonoxxuti bħala 
tali fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, 
inklużi r-raġunijiet li ġejjin: il-politika 
pubblika; is-sigurtà pubblika; is-sikurezza 
pubblika; is-saħħa pubblika; il-
preservazzjoni tal-ekwilibriju finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-
protezzjoni tal-konsumaturi, riċevituri ta’ 
servizzi u ħaddiema; l-ekwità tat-
transazzjonijiet kummerċjali; il-ġlieda 
kontra l-frodi; is-salvagwardja tal-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; il-
protezzjoni tal-ambjent u tal-ambjent 
urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà 
intellettwali; il-konservazzjoni tal-wirt 
storiku u artistiku nazzjonali; l-objettivi 
tal-politika soċjali u l-objettivi tal-politika 
kulturali.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 

1. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali mill-Istat Membru ospitanti 
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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.”.

għandu jippermetti lill-benefiċjarju sabiex, 
f’dak l-Istat Membru, jaċċedi għall-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.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 tempestiv tal-applikazzjonijiet 
għal Karti Professjonali Ewropej. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li ċ-Ċentri ta’ 
Assistenza msemmija fl-Artikolu 57b 
jkunu ta’ appoġġ għall-awtoritajiet 
kompetenti matul l-istadju preliminari tat-
tħejjija tad-dokumentazzjoni meħtieġa 
għall-kisba tal-Karta Professjonali 
f’konformità ma’ dan l-Artikolu. 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.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6
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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 
msemmija fl-Artikolu 58.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej, li għandhom 
jinħarġu lil professjonijiet speċifiċi fuq 
talba tagħhom, 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 stabbilita fl-Artikolu 58, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
konsultazzjoni xierqa mal-partijiet 
interessati qabel l-adozzjoni ta' att bħal 
dan. Dik il-proċedura għandha b'mod 
partikolari tiżgura li l-Karta Professjonali 
Ewropea ser tiffoka primarjament fuq l-
iffaċilitar u ż-żieda tal-mobilità tal-
professjonisti, irrispettivament minn jekk 
dawn humiex regolati jew le, u għandha 
tevita b'mod partikolari li jinħolqu ostakli 
regolatorji u amministrattivi addizzjonali.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 

7. Il-proċedura amministrattiva għall-ħruġ 
ta’ Karta Professjonali Ewropea 
m’għandha tinvolvi l-ebda spiża 
addizzjonali għall-professjonist 
individwali.
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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.

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Artikoli 4a sa 4e m’għandhomx 
japplikaw għall-gruppi professjonali li 
kienu diġà introduċew il-Karta 
Professjonali Ewropea tagħhom stess 
għall-professjonisti tagħhom skont is-
sistema li jipprovdu għaliha d-Direttivi 
77/249 u 9805 qabel id-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 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.

Emenda 46
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn l-Istati Membri jqisu li jkun 
xieraq, iċ-Ċentri ta’ Assistenza msemmija 
fl-Artikolu 57b jistgħu jkunu ta’ appoġġ 
għall-awtoritajiet kompetenti fl-
ipproċessar preliminari tad-
dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 
2 ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tikkonferma li rċiviet l-
applikazzjoni u tgħarraf lill-applikant dwar 
kwalunkwe dokument nieqes, mingħajr 
dewmien, mis-sottomissjoni tal-
applikazzjoni. Għandha toħloq fajl tal-
applikazzjoni li jkun fih id-dokumenti ta’ 
prova kollha fi ħdan is-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) 
stabbilita mir-Regolament (UE) Nru […] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*). 
Fil-każ ta’ applikazzjonijiet sussegwenti 
mill-istess applikant, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ domiċilju 
jew tal-Istat Membru ospitanti jistgħu ma 
jitolbux is-sottomissjoni mill-ġdid tad-
dokumenti li diġà jinstabu fil-fajl tal-IMI u 
li jkunu għadhom validi.

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tikkonferma li rċiviet l-
applikazzjoni u tgħarraf lill-applikant dwar 
kwalunkwe dokument nieqes fi żmien tlett 
ijiem tax-xogħol mis-sottomissjoni tal-
applikazzjoni. Għandha toħloq fajl tal-
applikazzjoni li jkun fih id-dokumenti ta’ 
prova kollha, li għandhom ikunu 
ċċertifikati bħala validi, fi ħdan is-Sistema 
ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) 
stabbilita mir-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet 
sussegwenti mill-istess applikant, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ domiċilju jew tal-Istat Membru 
ospitanti jistgħu ma jitolbux is-
sottomissjoni mill-ġdid tad-dokumenti li 
diġà jinstabu fil-fajl tal-IMI u li jkunu 
għadhom validi.

Emenda 48
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Karta Professjonali Ewropea għall-
forniment temporanju ta’ servizzi ħlief 
dawk koperti mill-Artikolu 7(4)

Karta Professjonali Ewropea għall-
forniment temporanju u okkażjonali ta’ 
servizzi ħlief dawk koperti mill-
Artikolu 7(4)

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien 
ġimagħtejn mid-data li tirċievi 
applikazzjoni sħiħa. Għandha tgħarraf lill-
applikant u lill-Istat Membru li fih l-
applikant beħsiebu jipprovdi s-servizzi, 
dwar il-validazzjoni tal-Karta Professjonali 
Ewropea. It-trażmissjoni tal-informazzjoni 
ta’ validazzjoni għall-Istati Membri 
ospitanti kkonċernati għandha 
tikkostitwixxi d-dikjarazzjoni speċifikata 
fl-Artikolu 7. L-Istat Membru ospitanti 
jista’ ma jkunx jeħtieġ dikjarazzjoni oħra 
skont l-Artikolu 7 għas-sentejn ta’ wara.

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien tliet 
ġimgħat mid-data li tirċievi applikazzjoni 
sħiħa. Għandha tgħarraf lill-applikant u 
lill-Istat Membru li fih l-applikant beħsiebu 
jipprovdi s-servizzi, dwar il-validazzjoni 
tal-Karta Professjonali Ewropea. It-
trażmissjoni tal-informazzjoni ta’ 
validazzjoni għall-Istati Membri ospitanti 
kkonċernati għandha tikkostitwixxi d-
dikjarazzjoni speċifikata fl-Artikolu 7. L-
Istat Membru ospitanti jista’ ma jkunx 
jeħtieġ dikjarazzjoni oħra skont l-
Artikolu 7 għas-sentejn ta’ wara.

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 1a (ġdid) 



PE494.470v02-00 32/201 RR\927072MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’każijiet fejn la l-professjoni u 
lanqas l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwasslu 
għal din il-professjoni ma jkunu regolati 
fl-Istat Membru ta’ oriġini, l-awtorità 
kompetenti ta’ dan l-Istat Membru 
għandha tal-anqas tivverifika l-istatus 
legali tal-applikant u l-awtentiċità u l-
kompletezza tal-applikazzjoni u tad-
dokumentazzjoni ta’ prova li jkunu 
tressqu. 

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ ġimagħtejn imsemmi 
fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ tliet ġimgħat imsemmi 
fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Karta Professjonali Ewropea għandha 
tkun valida sakemm id-detentur jibqa’ 
jkollu d-dritt li jipprattika fl-Istat Membru 
ta’ oriġini fuq il-bażi tad-dokumenti u l-
informazzjoni li tinstab fil-fajl tal-IMI.

4. Il-Karta Professjonali Ewropea għandha 
tkun valida sakemm id-detentur jibqa’ 
jkollu d-dritt li jipprattika fl-Istat Membru 
ta’ oriġini fuq il-bażi tad-dokumenti u l-
informazzjoni li tinstab fil-fajl tal-IMI jew 
kemm-il darba d-detentur ma jkunx ġie 
ristrett jew ipprojbit milli jipprattika f’xi 
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Stat Membru.

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Karta Professjonali Ewropea għall-
istabbiliment u għall-forniment temporanju 
tas-servizzi taħt l-Artikolu 7 (4)

Karta Professjonali Ewropea għall-
istabbiliment u għall-forniment temporanju 
u okkażjonali tas-servizzi taħt l-Artikolu 7 
(4)

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien ġimgħatejn minn meta tirċievi 
applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI. 
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

1. Fi żmien tliet ġimgħat minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI. 
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istat Membru ospitanti għandu lill-
professjonist ikkonċernat jikkonfermalu li 
jkun irċieva applikazzjoni għall-
validazzjoni tal-Karta Professjonali 
Ewropea fi żmien ħamest ijiem mid-data 
tal-wasla ta’ dik l-applikazzjoni.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-
Karta Professjonali Ewropea trażmessa 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ 
dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. Din it-talba 
ma għandhiex tissospendi t-terminu ta’ 
xahar.

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-
Karta Professjonali Ewropea trażmessa 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ 
dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. Fir-rigward 
tal-professjonijiet b'implikazzjonijiet 
għas-sikurezza tal-pazjenti, dik it-talba 
tista' tissospenti l-perjodu ta' xahar 
b'ġimagħtejn. L-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba fi żmien ġimgħa 
minn meta jirċievi dik it-talba. Il-
professjonist ikkonċernat għandu jiġi 
mgħarraf bi kwalunkwe tali sospensjoni.

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 7(4) u 
14, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar jekk jirrikonoxxix il-
kwalifiki tad-detentur jew jekk dan 
għandux jiġi soġġett għal miżuri ta’ 
kumpens fi żmien xahrejn mid-data ta’ 
riċevuta għal validazzjoni tal-Karta 
Professjonali Ewropea trażmessa mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji 
ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jitlob informazzjoni addizzjonali mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. Dik it-talba ma 
għandhiex tissospendi t-terminu ta’ 
xahrejn.

3. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 7(4) u 
14, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar jekk jirrikonoxxix il-
kwalifiki tad-detentur jew jekk dan 
għandux jiġi soġġett għal miżuri ta’ 
kumpens fi żmien xahrejn mid-data ta’ 
riċevuta għal validazzjoni tal-Karta 
Professjonali Ewropea trażmessa mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji 
ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jitlob informazzjoni addizzjonali mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. Fir-rigward tal-
professjonijiet b'implikazzjonijiet għas-
sikurezza tal-pazjenti, dik it-talba tista'
tissospenti l-perjodu ta' xahrejn 
b'ġimagħtejn. L-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jipprovdi l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba fi żmien ġimgħa 
minn meta jirċievi dik it-talba. Il-
professjonist ikkonċernat għandu jiġi 
mgħarraf bi kwalunkwe tali sospensjoni.

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-Istat Membru ospitanti jonqos 
milli jieħu Deċiżjoni fil-limiti ta’ żmien 
stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 jew milli jitlob 
informazzjoni addizzjonali fi żmien xahar 
mid-data li fiha jirċievi l-Karta 
Professjonali Ewropea mill-Istat Membru 
ta’ oriġini, il-Karta Professjonali Ewropea 
għandha titqies li hija validata mill-Istat 
Membru ospitanti u li tikkostitwixxi 
rikonoxximent tal-kwalifika professjonali 
għall-professjoni rregolata kkonċernata fl-
Istat Membru ospitanti.

5. Fejn l-Istat Membru ospitanti jonqos 
milli jieħu Deċiżjoni fil-limiti ta’ żmien 
stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 jew milli jitlob 
informazzjoni addizzjonali fi żmien xahar 
mid-data li fiha jirċievi l-Karta 
Professjonali Ewropea mill-Istat Membru 
ta’ oriġini, il-Karta Professjonali Ewropea 
għandha titqies li hija validata mill-Istat 
Membru ospitanti u li tikkostitwixxi 
rikonoxximent tal-kwalifika professjonali 
għall-professjoni rregolata kkonċernata fl-
Istat Membru ospitanti. Tali 
rikonoxximent taċitu tal-kwalifiki 
m’għandux jikkostitwixxi rikonoxximent 
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awtomatiku tad-dritt li dak li jkun 
jipprattika l-professjoni in kwistjoni.

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna l-azzjoni dixxiplinari jew is-
sanzjonijiet penali meħuda jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn li x’aktarx 
jkollhom konsegwenzi fuq it-twettiq tal-
attivitajiet tad-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva. 
Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-fajl tal-IMI 
korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa bi 
kwalunkwe aġġornamenti mill-awtoritajiet 
kompetenti kkonċernati.

1. Mingħajr ħsara għall-preżunzjoni ta’ 
innoċenza, l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna l-azzjoni dixxiplinari jew is-
sanzjonijiet penali meħuda jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn, inklużi 
deċiżjonijiet meħuda skont l-Artikolu 56a,
li x’aktarx ikollhom konsegwenzi fuq it-
twettiq tal-attivitajiet tad-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva. 
Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-fajl tal-IMI 
korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa 
immedjatament bi kwalunkwe 
aġġornamenti mill-awtoritajiet kompetenti 
kkonċernati.

Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kontenut tal-aġġornamenti tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkunu limitat għal tagħrif dwar 
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dan li ġej: 
(a) jekk il-professjonist ġiex ristrett jew 
ipprojbit milli jwettaq l-attività 
professjonali tiegħu; 
(b) jekk ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni 
hijiex proviżorja jew definittiva; 
(c) għal liema perjodu tkun tapplika r-
restrizzjoni jew il-projbizzjoni; kif ukoll
(d) l-identità tal-awtorità kompetenti li 
tkun adottat id-deċiżjoni dwar ir-
restrizzjoni jew il-projbizzjoni.

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għall-informazzjoni fil-fajl tal-
IMI għandha tkun limitata għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti u għad-
detentur tal-Karta Professjonali Ewropea 
skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(**)

2. Aċċess għall-informazzjoni fil-fajl tal-
IMI għandha tkun limitata għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti skont id-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ 
l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-data1.
________________
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p.31.

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
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Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, il-professjoni, is-sistema 
applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti 
involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi 
marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal 
prova valida ta' identità.

Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, il-professjoni, il-provi ta’ 
kwalifiki formali skont l-Artikolu 49a, il-
provi ta’ esperjenza professjonali, is-
sistema applikabbli, l-awtoritajiet 
kompetenti involuti, in-numru tal-karta, il-
karatteristiċi marbuta mas-sigurtà u r-
referenza għal prova valida ta’ identità.

Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kull mument, id-detentur ta’ Karta 
Professjonali Ewropea jkollu d-dritt li jista’ 
jitlob ir-rettifika, it-tħassir jew l-imblukkar 
tal-fajl tiegħu ġewwa s-sistema tal-IMI u li 
jkun mgħarraf b’dan id-dritt fil-mument ta’ 
ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea, u 
għandu jiġi mfakkar dwar dan kull sentejn 
wara l-ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea tiegħu.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kull mument u bla ebda ħlas, id-detentur 
ta’ Karta Professjonali Ewropea jkollu d-
dritt li jista’ jitlob ir-rettifika, it-tħassir jew 
l-imblukkar tal-fajl tiegħu ġewwa s-sistema 
tal-IMI u li jkun mgħarraf b’dan id-dritt fil-
mument ta’ ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea, u għandu jiġi mfakkar dwar dan 
kull sentejn wara l-ħruġ tal-Karta 
Professjonali Ewropea tiegħu.

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-
impjegaturi, il-klijenti, il-pazjenti u 
partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri ospitanti għandhom 
jispeċifikaw li l-impjegaturi, il-klijenti, il-
pazjenti u partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 
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Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta. 

Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta. 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 58.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti implimentattivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 58.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandha tagħti aċċess parzjali 
għal attività professjonali fit-territorju 
tagħha dejjem jekk jiġu Ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandha tagħti aċċess parzjali 
abbażi ta’ kull każ għalih għal attività 
professjonali fit-territorju tagħha dejjem 
jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
kumulattivi li ġejjin:

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-professjonist huwa kwalifikat 
għalkollox biex jżerċita fl-Istat Membru 
ta' oriġini l-attività professjonali li għalija 
jintalab l-aċċess parzjali;

Emenda 67
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn 
raġuni prijoritarja ta’ interess ġenerali, 
bħas-saħħa pubblika, tkun tiggarantixxi l-
kisba tal-objettiv mixtieq u ma tkunx tmur 
lil hinn minn dak li huwa strettament 
neċessarju.

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn 
raġunijiet prijoritaji ta’ interess ġenerali, 
tkun tiggarantixxi l-kisba tal-objettiv 
mixtieq u ma tkunx tmur lil hinn minn dak 
li huwa strettament neċessarju. 
Madankollu, m’għandux jingħata aċċess 
parzjali lill-professjonisti li jibbenefikaw 
minn rikonoxximent awtomatiku skont il-
Kapitoli III u IIIa tat-Titolu III.

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fornitur tas-servizz qed jakkumpanja 
r-riċevitur tas-servizz, dejjem jekk ir-
residenza abitwali tar-riċevitur tas-servizz 
tkun fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u l-professjoni ma 
tidhirx fuq il-lista msemmija fl-
Artikolu 7(4).

(b) il-fornitur tas-servizz qed jakkumpanja 
r-riċevitur tas-servizz, bil-kundizzjoni li 
dak il-fornitur tas-servizz jipprovdi s-
servizz tiegħu fl-Istat Membru ospitanti 
esklussivament għal dak ir-riċevitur tas-
servizz u l-professjoni ma tidhirx fuq il-
lista msemmija fl-Artikolu 7(4).

Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Huwa miżjud il-paragrafu 4 li ġej: imħassar
4. Fil-każ ta’ nutara, l-istrumenti 



RR\927072MT.doc 41/201 PE494.470v02-00

MT

awtentiċi u attivitajiet oħra ta’ 
awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill tal-Istat 
Membru ospitanti għandhom jiġu esklużi 
mill-forniment tas-servizzi.

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – punt a – punt i
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għal professjonijiet fis-settur tas-sigurtà 
u fis-settur tas-saħħa, fejn l-Istat Membru 
jkun jeħtieġ dan għaċ-ċittadini tiegħu, 
prova ta’ ebda sospensjoni temporanja jew 
finali mit-twettiq tal-professjoni u l-ebda 
kundanna penali”.

(e) għal professjonijiet fis-settur tas-
sigurtà, is-settur tas-saħħa jew għal 
professjonijiet li jinvolvu xogħol ta’ 
kuljum ma’ tfal u żgħażagħ, fejn l-Istat 
Membru jkun jeħtieġ dan għaċ-ċittadini 
tiegħu, prova ta’ ebda sospensjoni 
temporanja jew finali mit-twettiq tal-
professjoni u l-ebda kundanna penali

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta’ prova tal-kwalifiki formali 
msemmija fl-Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ 
ċertifikati ta’ drittijiet miksuba msemmija 
fl-Artikoli 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 
43, provi li jikkonfermaw l-għarfien tal-
lingwa tal-Istat Membru ospitanti.

(f) fil-każ ta’ prova tal-kwalifiki formali 
msemmija fl-Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ 
ċertifikati ta’ drittijiet miksuba msemmija 
fl-Artikoli 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 
43, provi li jikkonfermaw l-għarfien tal-
lingwa li l-professjonist se jeżerċita l-
professjoni tiegħu biha, li għandha tkun 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru ospitanti.

Emenda 72
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – sottopunt c 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm differenza sostanzjali bejn 
il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-
servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru 
ospitanti, tant li d-differenza tkun ta’ dannu
għas-saħħa jew is-sikurezza pubblika, u 
ma tistax tiġi kkumpensata minn 
esperjenza professjonali jew tagħlim tul il-
ħajja tal-fornitur tas-servizz, l-Istat 
Membru ospitanti għandu jagħti lill-
fornitur tas-servizz l-opportunità li juri, 
b’mod partikolari permezz ta’ test tal-
aptitudni, li hu kiseb l-għarfien jew il-
kompetenza neqsin. Fi kwalunkwe każ, irid 
ikun possibbli li jiġi pprovdut is-servizz fi 
żmien xahar minn meta tittieħed 
Deċiżjoni skont it-tielet subparagrafu.

Fejn ikun hemm differenza sostanzjali bejn 
il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-
servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru 
ospitanti, tant li d-differenza tkun ta’ dannu 
għall-interess pubbliku, u ma tistax tiġi 
kkumpensata minn esperjenza professjonali 
jew tagħlim tul il-ħajja tal-fornitur tas-
servizz iċċertifikati minn awtoritajiet 
kompetenti, l-Istat Membru ospitanti 
għandu jagħti lill-fornitur tas-servizz l-
opportunità li juri, b’mod partikolari 
permezz ta’ test tal-kapaċità, perjodu ta’ 
adattament jew billi jqis iċ-ċertifikati jew 
il-kwalifiki maħruġa abbażi tal-proċeduri 
spjegati fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 
49(2), li hu kiseb l-għarfien jew il-
kompetenza neqsin. Fi kwalunkwe każ, irid 
ikun possibbli li jiġi pprovdut is-servizz fi 
żmien xahar minn meta tittieħed 
deċiżjoni skont it-tielet subparagrafu.

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment, f’każ li jkun hemm dubji, 
sabiex jipprovdu kull informazzjoni 
rilevanti għal-legalità tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u tal-kondotta tajba 
tiegħu, kif ukoll għan-nuqqas ta’ kull 
sanzjoni dixxiplinarja jew penali ta’ natura 
professjonali. Fil-każ ta’ kontroll tal-
kwalifiki, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 

1. “1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment, f’każ li jkun hemm dubji, 
sabiex jipprovdu kull informazzjoni 
rilevanti għal-legalità tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u tal-kondotta tajba 
tiegħu, kif ukoll għan-nuqqas ta’ kull 
sanzjoni dixxiplinarja jew penali ta’ natura 
professjonali. Fil-każ ta’ kontroll tal-
kwalifiki, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
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Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment informazzjoni dwar il-
korsijiet ta’ taħriġ tal-fornitur tas-servizz sa 
fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati 
d-differenzi sostanzjali li x’aktarx jkunu ta’ 
dannu għas-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika. L-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment informazzjoni dwar il-
korsijiet ta’ taħriġ tal-fornitur tas-servizz sa 
fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati 
d-differenzi sostanzjali li x’aktarx jkunu ta’ 
dannu għas-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika. L-Istat Membru ospitanti jista’ 
jqis b’mod partikolari l-kwalifiki jew iċ-
ċertifikati miksuba skont il-proċeduri 
spjegati fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 
49(2). L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 56.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-punt (c), il-punt (ii) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

imħassar

(ii)  l-edukazzjoni u t-taħriġ irregolati jew, 
fil-każ ta’ professjonijiet irregolati, taħriġ 
vokazzjonali bi struttura speċjali, 
b’kompetenzi li jmorru lil hinn minn dak 
li huwa speċifikat fil-livell b, ekwivalenti 
għal-livell ta’ taħriġ speċifikat fil-punt (i), 
jekk dan it-taħriġ jipprovdi standard 
professjonali komparabbli u jipprepara 
lill-apprentist għal livell komparabbli ta’ 
responsabbiltajiet u funzjonijiet, dejjem 
jekk id-diploma tkun akkumpanjata minn 
ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini;

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt c
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) diploma li tiċċertifika li d-detentur lesta 
b’suċċess kors post-sekondarju ta’ aktar 
minn erba’ snin, jew ta’ dewmien 
ekwivalenti fuq bażi part-time, jew jekk 
dan ikun applikabbli fl-Istat Membru ta’ 
oriġini, għal għadd ekwivalenti ta’ krediti 
ECTS, f’università jew stabbiliment ta’ 
edukazzjoni ogħla jew stabbiliment ieħor 
ta’ livell ekwivalenti u, fejn dan ikun 
xieraq, li hu lesta b’suċċess it-taħriġ 
professjonali meħtieġ flimkien ma l-kors
post-sekondarju.

(e) diploma li tiċċertifika li d-detentur lesta 
b’suċċess kors post-sekondarju ta’ mill-
anqas erba’ snin, jew ta’ dewmien 
ekwivalenti fuq bażi part-time, li, jekk dan 
ikun applikabbli fl-Istat Membru ta’ 
oriġini, ikun jikkorispondi għal għadd 
ekwivalenti ta’ krediti ECTS, f’università 
jew stabbiliment ta’ edukazzjoni għolja jew 
stabbiliment ieħor ta’ livell ekwivalenti u, 
fejn dan ikun xieraq, li hu lesta b’suċċess 
it-taħriġ professjonali meħtieġ flimkien 
mal-kors post-sekondarju.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt d
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tieni paragrafu huwa mħassar. (d) It-tieni paragrafu huwa ssostitwit 
b’dan li ġej:
“Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a bil-għan li temenda l-lista li 
tinsab fl-Anness II sabiex jiġu kkunsidrati 
l-forom ta’ taħriġ li jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1(c)(ii).”

Emenda77

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prova ta’ kwalifika formali jew sett ta’ 
provi ta’ kwalifiki formali maħruġa minn 
awtorità kompetenti fi Stat Membru, li 
jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess ta’ taħriġ 
fl-Unjoni, fuq bażi full-time jew part-time, 
fi ħdan jew barra l-programmi formali, li 
jkun rikonoxxut minn dak l-Istat Membru 
bħala ta’ livell ekwivalenti u li jagħti lid-
detentur l-istess drittijiet ta’ aċċess jew 
għat-twettiq ta’ professjoni jew li 
jippreparah għat-twettiq ta’ dik il-
professjoni, għandhom jiġu ttrattati bħala 
prova ta’ kwalifiki formali ta’ tip kopert 
mill-Artikolu 11, inkluż il-livell 
inkwistjoni.

Kull prova ta’ kwalifika formali jew sett ta’ 
provi ta’ kwalifiki formali maħruġa minn 
awtorità kompetenti fi Stat Membru, li 
jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess ta’ taħriġ 
fl-Unjoni, fuq bażi full-time jew part-time, 
fi ħdan il-programmi formali, li jkun 
rikonoxxut minn dak l-Istat Membru bħala 
ta’ livell ekwivalenti u li jagħti lid-detentur 
l-istess drittijiet ta’ aċċess jew għat-twettiq 
ta’ professjoni jew li jippreparah għat-
twettiq ta’ dik il-professjoni, għandhom 
jiġu ttrattati bħala prova ta’ kwalifiki 
formali ta’ tip kopert mill-Artikolu 11, 
inkluż il-livell inkwistjoni.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew ċertifikat 
li jiċċertifika edukazzjoni u taħriġ irregolati 
jew taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali 
ekwivalenti għal-livell speċifikat fl-
Artikolu 11(c)(i), l-Istat Membru ospitanti 
għandu jaċċetta l-livell attestat jew 
ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini.

3. Fil-każ ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew ċertifikat 
li jiċċertifika edukazzjoni u taħriġ irregolati 
jew taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali 
ekwivalenti għal-livell speċifikat fil-punt 
(c) tal-Artikolu 11, l-Istat Membru 
ospitanti għandu jaċċetta l-livell attestat 
jew ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini.

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jista’ jiċħad
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza fejn il-kwalifika nazzjonali 
meħtieġa għat-twettiq tal-professjoni fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru tkun 
klassifikata fil-punti (d) jew (e) tal-
Artikolu 11.”.

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti tista’ tiċħad
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza imsemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 11 jew ta’ kwalifika li mhijiex ta’ 
livell li jkun tal-inqas immedjatament 
inferjuri għal dak meħtieġ mill-Istat 
Membru ospitanti, fejn il-kwalifika 
nazzjonali meħtieġa għat-twettiq tal-
professjoni fit-territorju ta’ dak l-Istat 
Membru tkun klassifikata fil-punti (c), (d) 
jew (e) tal-Artikolu 11.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-professjoni ta’ nutar, l-Istat 
Membru ospitanti jista’ jikkunsidra l-
attivitajiet speċifiċi ta’ din il-professjoni 
fit-territorju tiegħu, b’mod partikolari fir-
rigward tal-liġi li trid tiġi applikata, meta 
jiddetermina l-miżura ta’ kumpens.

Għan-nutara maħtura permezz ta’ att 
uffiċjali ta’ gvern, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jikkunsidra l-attivitajiet speċifiċi ta’ 
din il-professjoni fit-territorju tiegħu, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-liġi li trid 
tiġi applikata, meta jiddetermina l-miżura 
ta’ kumpens.

L-Istat Membru ospitanti jista’ jirrikjedi 
mill-applikant illi dan ilesti perjodu ta’ 
adattament qabel ma jkun jista’ jidħol 
għat-test tal-kapaċitá .
Il-miżura ta’ kumpens m’għandhiex 
teżenta lill-applikant milli jissodisfa l-
kundizzjonijiet l-oħra imposti mill-
proċedura tal-għażla u ta’ ħatra fl-Istat 
Membru ospitanti, minħabba d-dmir 
tagħhom bħala uffiċjali pubbliċi.
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Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt d
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 5, 
‘suġġetti sostanzjalment differenti’ 
għandha tfisser suġġetti li l-għarfien 
tagħhom huwa essenzjali għat-twettiq tal-
professjoni u li fir-rigward tagħha t-taħriġ
irċivut mill-immigrant juri differenzi 
importanti f’termini ta’ kontenut mit-taħriġ 
meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti.

4. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 5, 
‘suġġetti sostanzjalment differenti’ 
għandha tfisser suġġetti li l-għarfien, il-
ħiliet u l-kompetenza tagħhom huma
essenzjali għat-twettiq tal-professjoni u li 
fir-rigward tagħhom it-taħriġ irċevut mill-
immigrant juri differenzi importanti 
f’termini ta’ tul ta’ żmien jew ta’ kontenut 
mit-taħriġ meħtieġ mill-Istat Membru 
ospitanti.

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt e
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tispjega d-differenzi sostanzjali 
f’termini ta’ kontenut;

(c) tispjega d-differenzi sostanzjali 
f’termini ta’ tul ta’ żmien jew kontenut u 
x’konsegwenzi għandhom dawk id-
differenzi għall-kapaċità tal-professjonist 
biex jipprattika l-professjoni tiegħu b'mod 
sodisfaċenti fl-Istat Membru ospitanti;

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt e
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tispjega għalfejn minħabba dawn id- imħassar
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differenzi sostanzjali, l-applikant ma 
jistax iwettaq il-professjoni tiegħu b’mod 
sodisfaċenti fit-territorju tal-Istat Membru 
ospitanti;

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt e
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 6 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tispjega għalfejn dawn id-differenzi 
sostanzjali ma jistgħux jiġu kumpensati 
mill-għarfien, mill-ħiliet u l-kompetenzi 
tal-applikant miksuba matul l-esperjenza 
professjonali tiegħu u waqt it-tagħlim tul 
il-ħajja.

(e) tispjega għalfejn dawn id-differenzi 
sostanzjali ma jistgħux jiġu kumpensati 
mill-għarfien, mill-ħiliet u l-kompetenzi 
tal-applikant miksuba matul l-esperjenza 
professjonali tiegħu u waqt it-tagħlim tul 
il-ħajja ċċertifikati minn awtoritajiet 
kompetenti.

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt e
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. It-test tal-aptitudni msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi organizzat tal-
inqas darbtejn fis-sena u l-applikanti 
għandhom ikunu awtorizzati li jerġgħu 
joqogħdu għal test tal-inqas darba jekk ma 
jgħaddux mill-ewwel test.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-applikanti jkollhom il-possibilità li 
joqogħdu għat-test tal-kapaċità msemmi 
fil-paragrafu 1 sa mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara d-data tal-impożizzjoni ta’ 
miżura ta’ kumpens fuq applikant 
partikolari li japplika għal rikonoxximent. 
L-applikanti għandhom ikunu awtorizzati li 
jerġgħu joqogħdu għal test tal-inqas darba 
jekk ma jgħaddux mill-ewwel test.

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – sottopunt ea (ġdid)
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"7a. Għall-iskopijiet tal-paragrafi 1 sa 7, 
minn [daħħal id-data - il-ġurnata ta’ wara 
d-data stabbilita fl-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3] u kull 
ħames snin wara dan, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jissottomettu rapporti pubblikament 
disponibbli lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar id-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar il-miżuri ta’ kumpens, 
inkluż ir-raġunijiet li jiġġustifikawhom, 
kif ukoll dwar jekk inkisibx progress lejn 
aktar koordinazzjoni ma’ Stati Membri 
oħra, inkluż permezz tal-Prinċipji Komuni 
tat-Taħriġ."

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-adattamenti tal-listi ta’ attivitajiet 
stabbiliti fl-Anness IV li huma s-suġġett ta’ 
rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 
skont l-Artikolu 16 bil-għan li tiġi 
aġġornata jew iċċarata n-nomenklatura, 
dejjem jekk dan ma jinvolvi l-ebda tnaqqis 
tal-ambitu tal-attivitajiet relatati mal-
kategoriji individwali.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-adattamenti tal-listi ta’ attivitajiet 
stabbiliti fl-Anness IV li huma s-suġġett ta’ 
rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 
skont l-Artikolu 16 bil-għan li tiġi 
aġġornata jew iċċarata n-nomenklatura, 
dejjem jekk dan la jinvolvi tnaqqis tal-
ambitu tal-attivitajiet relatati mal-kategoriji 
individwali, u lanqas jassenja attivitajiet 
ta’ lista oħra li huma diġà elenkati f’lista 
tal-Anness IV.

Emenda 88
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Kapitolu III – Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) It-titolu tal-Kapitolu III huwa 
sostitwit b’dan li ġej:
"Rikonoxximent abbażi ta' ġabra 
komuni ta' kundizzjonijiet u livelli ta' 
taħriġ"
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fl-Artikolu 21, il-paragrafi 4, 6 u 7
jitħassru.

(15) Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 4, it-tieni 
u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 6, u l-
paragrafu 7 jitħassru.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
''(4a) L-Istati Membri mhumiex obbligati 
li jaċċettaw prova ta’ kwalifiki formali 
skont il-punt 5.6.2 tal-Anness V, 
inkonnessjoni mal-istabbiliment ta’ 
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spiżeriji ġodda miftuħa għall-pubbliku. 
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, 
spiżeriji li jkunu ilhom miftuħa għal 
anqas minn tliet snin għandhom jitqiesu
bħala spiżeriji ġodda.''

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-atti 
notifikati msemmija fil-paragrafu 1 
mhumiex konformi ma’ din id-Direttiva, 
din għandha tadotta Deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni dwar dak in-nuqqas ta’ 
konformità, fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi l-informazzjoni meħtieġa kollha.

4. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-atti 
notifikati msemmija fil-paragrafu 1 
mhumiex konformi ma’ din id-Direttiva, 
din għandha tadotta Deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura tal-
Artikolu 58(2) dwar dak in-nuqqas ta’ 
konformità, fi żmien sitt xhur minn meta 
tirċievi l-informazzjoni meħtieġa kollha, 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 58.

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17 (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-17) Fl-Artikolu 22(1) huwa miżjud il-
punt li ġej:
"(c) Sa ...*l-Istati Membri għandhom 
jintroduċu skemi għall-iżvilupp 
professjonali obbligatorju fit-tul għat-
tobba, l-ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-
dentisti speċjalizzati, il-qwiebel u l-
ispiżjara”.
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____________________

*ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fl-Artikolu 22, huwa miżjud il-
paragrafu 2 li ġej:

(17) Fl-Artikolu 22, huma miżjuda t-tielet 
u r-raba’ paragrafi li ġejjin:

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel 
paragrafu, minn [daħħal id-data - il-jum 
wara d-data stabbilita fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3] 
u kull ħames snin wara din id-data, l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti 
disponibbli pubblikament lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-
proċeduri ta’ tkomplija tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ tagħhom relatati mat-tobba, l-
ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-dentisti, 
id-dentisti speċjalizzati, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel u l-ispiżjara.

Għall-finijiet tal-punti (b) u (c) tal-ewwel 
subparagrafu, minn [daħħal id-data - il-jum 
wara d-data stabbilita fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3] 
u kull ħames snin wara din id-data, l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti ta’ 
valutazzjoni disponibbli pubblikament lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
sabiex ikunu ottimizzati s-sistemi ta’ 
żvilupp professjonali fit-tul relatati mat-
tobba, l-ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-dentisti, 
id-dentisti speċjalizzati, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel u l-ispiżjara.

L-istabbilimenti li jipprovdu edukazzjoni 
jew taħriġ professjonali fit-tul għandhom 
jiġu vvalutati minn korp elenkat fir-
reġistru EQAR (European Quality 
Assurance Register), u dan għandu 
jgħaddi l-konklużjonijiet lill-Kummissjoni 
u lill-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 18ba (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 24 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba)Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"4a. Din id-Direttiva m’għandha taħt l-
ebda ċirkostanzi tikkostitwixxi raġunijiet
għat-tnaqqis tar-rekwiżiti ta’ taħriġ 
applikabbli fl-Istati Membri għat-taħriġ 
mediku ġenerali."

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2005/36
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni 
jissodisfa l-kundizzjonijiet bażiċi li ġejjin:
(a) idum tal-inqas ħames snin, li jista’, 
bħala komplement, jingħata f’termini ta’ 
krediti tal-ECTS ekwivalenti. Dan it-
taħriġ għandu jingħata taħt is-
superviżjoni tal-awtoritajiet jew il-korpi 
kompetenti. Għandu jinkludi l-
parteċipazzjoni personali tat-tobba li 
jkunu qed jispeċjalizzaw fl-attività u fir-
responsabilitajiet tas-servizzi inkwistjoni;
(b) jipprovdi assigurazzjoni li t-tabib li 
jkun qed jispeċjalizza jkun akkwista 
kompetenzi fl-oqsma li ġejjin:
(i) komunikazzjoni;
(ii) soluzzjoni tal-problemi;
(iii) applikazzjoni tal-għarfien u x-xjenza
(iv) eżami tal-pazjenti;
(v) ġestjoni/kura tal-pazjent;
(vi) użu tal-kuntest soċjali u komunitarju 
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tal-kura tas-saħħa; u
(vii) awtoriflessjoni."

Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 25 – paragrafu 3a – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu eżenzjonijiet parzjali minn 
partijiet tat-taħriġ mediku ta’ 
speċjalizzazzjoni, jekk dik il-parti tkun 
diġà ġiet segwita matul it-tlestija ta’ 
programm ta’ taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni 
ieħor li huwa elenkat fil-punt 5.1.3 tal-
Anness V u dejjem jekk il-kwalifika ta’ 
speċjalizzazzjoni preċedenti diġà tkun 
inkisbet mill-professjonist f’dak l-Istat 
Membru. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-eżenzjoni mogħtija mhijiex ta’ 
aktar minn terz mit-tul ta' żmien minimu 
ta’ korsijiet ta’ taħriġ mediku speċjalizzat 
kif imsemmi fil-punt 5.1.3 tal-Anness V.

(3a) Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu eżenzjonijiet parzjali minn 
partijiet tat-taħriġ mediku ta’ 
speċjalizzazzjoni, li għandhom jiġu 
applikati fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk dik 
il-parti tkun diġà ġiet segwita matul it-
tlestija ta’ programm ta’ taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni ieħor li huwa elenkat fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V u dejjem jekk il-
kwalifika ta’ speċjalizzazzjoni preċedenti 
diġà tkun inkisbet mill-professjonist. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
eżenzjoni mogħtija mhijiex ta’ aktar minn 
terz mit-tul ta' żmien minimu ta’ korsijiet 
ta’ taħriġ mediku speċjalizzat kif imsemmi 
fil-punt 5.1.3 tal-Anness V.

Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19 – punt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-adattamenti tal-
perjodi minimi ta’ taħriġ imsemmija fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V għall-progress 
xjentifiku u tekniku.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-adattamenti tar-
rekwiżiti ta’ taħriġ imsemmija fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V għall-progress 
xjentifiku u tekniku.
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Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 20 – parti introduttorja
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20) Fl-Artikolu 26, it-tieni paragrafu
huwa sostitwit b’dan li ġej:

20) L-Artikolu 26 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-inklużjoni fil-punt 5.1.3 tal-
Anness V ta’ speċjalitajiet mediċi ġodda 
komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri bil-għan li tiġi aġġornata din id-
Direttiva fid-dawl tal-bidliet fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Provi ta' kwalifiki formali bħala tabib 
speċjalizzat kif imsemmi fl-Artikolu 21 
huma dawk il-provi mogħtija jew 
rikonoxxuti mill-awtoritajiet jew il-korpi 
kompetenti msemmija fl-Anness V, 
punt 5.1.2 li jikkorrispondu, għat-taħriġ 
speċjalizzat in kwistjoni, għat-titoli użati 
fl-Istati Membri differenti u msemmija 
fl-Anness V, punt 5.1.3..
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-inklużjoni fil-punt 5.1.3 tal-
Anness V ta’ speċjalitajiet mediċi ġodda 
komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri bil-għan li tiġi aġġornata din id-
Direttiva fid-dawl tal-bidliet fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammissjoni għat-taħriġ għal 
infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 
għandha tkun kontinġenti mat-tlestija tal-
edukazzjoni ġenerali ta’ għaxar snin, kif 
għandu jkun muri minn diploma, ċertifikat 
jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet 
jew il-korpi kompetenti fi Stat Membru 
jew b'ċertifikat li jikkonferma s-suċċess 
f'eżami, ta' livell ekwivalenti, għall-
ammissjoni fi skola ta' taħriġ għall-
infermiera.”.

1. L-ammissjoni għat-taħriġ għal infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali għandha 
tkun kontinġenti ma’:

(a) il-pussess ta’ diploma, ċertifikat jew 
prova oħra ta’ kwalifika li tagħti aċċess, 
fuq il-bażi ta’ edukazzjoni ġenerali ta’ 12-
il sena, għall-universitajiet jew istituti ta’ 
edukazzjoni ogħla ta’ livell rikonoxxut 
bħala ekwivalenti; jew
(b) tlestija tal-edukazzjoni ġenerali ta’ mill-
inqas 10 snin, kif għandu jkun muri 
permezz ta' diploma, ċertifikat jew prova 
oħra maħruġa mill-awtoritajiet jew il-korpi 
kompetenti fi Stat Membru jew b'ċertifikat 
li jagħti prova ta' suċċess f'eżami, ta' livell 
ekwivalenti u li jagħti aċċess għal skola 
vokazzjonali tal-infirmiera.

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt ca (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"4. It-taħriġ teoretiku huwa parti mit-
taħriġ għall-infirmiera li minnu 
infermiera trainees jiksbu għarfien 
professjonali, ħiliet u kompetenzi 
meħtieġa skont il-paragrafi 6 u 6a. It-
taħriġ għandu jingħata minn għalliema 
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tal-kura mill-infermiera u minn persuni 
kompetenti oħra, f’universitajiet, f’istituti 
ta’ edukazzjoni ogħla ta’ livell rikonoxxut 
bħala ekwivalenti jew fi skejjel 
vokazzjonali tal-infirmiera."

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt cb (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"(5) L-edukazzjoni fi klinika huwa dik il-
parti tat-taħriġ għall-infermiera li 
minnu infermiera trainees jitgħallmu, 
bħala parti minn tim u b'kuntatt dirett 
ma' individwu f'saħħtu jew marid u/jew 
komunità, jorganizzaw, jagħtu u 
jistmaw il-kura komprensiva tal-
infermiera, abbażi tal-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi li huma jkunu kisbu. L-
infermier trainee għandu jitgħallem 
mhux biss kif jaħdem fi grupp, imma 
wkoll kif imexxi grupp u jorganizza l-
kura ġenerali tal-infermiera, inkluża l-
edukazzjoni dwar is-saħħa għal 
individwi u gruppi żgħar, fl-istitut għas-
saħħa jew fil-komunità.

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – punt cc (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
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"6a. Kwalifiki formali bħala infermier ta’ 
kura ġenerali għandhom jipprovdu prova 
li l-persuna inkwistjoni tkun tal-inqas 
kapaċi tapplika l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi ewlenin li ġejjin, 
irrispettivament minn jekk it-taħriġ seħħx 
f’università, f’istitut ta’ edukazzjoni ogħla 
f’livell rikonoxxut bħala ekwivalenti jew fi 
skola vokazzjonali tat-taħriġ:
(a) il-kompetenza li tagħmel dijanjosi 
indipendenti tal-kura tal-infermiera bl-
użu ta’ għarfien teoretiku u kliniku u biex 
tippjana, torganizza u timplementa l-kura 
tal-infermiera meta l-pazjenti jiġu ttrattati 
abbażi tal-għarfien u l-ħiliet akkwistati 
skont il-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 6;  
(b) il-kompetenza li taħdem flimkien ma’ 
atturi oħra fis-settur tas-saħħa b’mod 
effikaċi, inkluża l-parteċipazzjoni fit-
taħriġ prattiku tal-persunal tas-saħħa fuq 
il-bażi tal-għarfien u l-ħiliet akkwistati 
skont il-punti (d) u (e) tal-paragrafu 6; 
(c) il-kompetenza li individwi, familji u 
gruppi jingħataw is-setgħa li jgawdu minn 
stili ta’ ħajja u awtokura b’saħħithom fuq 
il-bażi tal-għarfien u l-ħiliet miksuba 
skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 6;
(d) il-kompetenza li tibda’ miżuri 
immedjati li jippreservaw il-ħajja u li 
twettaq miżuri fi kriżijiet u sitwazzjonijiet 
ta’ diżastri;
(e) il-kompetenza li tagħti parir 
indipendenti, tistruwixxi u tappoġġa 
persuni li jeħtieħu l-kura u l-persuni 
marbuta magħhom;
(f) il-kompetenza li tiżgura b’mod 
indipendenti l-kwalità u l-valutazzjoni tal-
kura tal-infermiera;
(g) il-kompetenza li tikkomunika b’mod 
komprensiv u professjonali u tikkoopera 
ma’ membri ta’ professjonijiet oħra fis-
settur tas-saħħa."
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Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
sabiex tispeċifika:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 58a 
sabiex tispeċifika:

(a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenzi 
dwar l-infermerija ġenerali, kif imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 6, b’konformità 
mal-progress xjentifiku u teknoloġiku kif 
ukoll il-kompetenzi meħtieġa li dan l-
għarfien ikun jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku u l-
iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni;

a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenzi 
dwar l-infermerija ġenerali, kif imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 6 u l-
paragrafu 6a, b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku kif ukoll il-
kompetenzi meħtieġa li dan l-għarfien ikun 
jinvolvi b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku u l-iżviluppi 
riċenti fl-edukazzjoni;

(b) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ fehim tal-
elementi msemmija fil-paragrafu 6a u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
dan il-fehim b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku u l-iżviluppi 
riċenti fl-edukazzjoni; 

b) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ fehim tal-
elementi msemmija fil-paragrafu 6a u l-
paragrafu 6a u l-kompetenzi meħtieġa li 
jirriżultaw minn dan il-fehim b’konformità 
mal-progress xjentifiku u teknoloġiku u l-
iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni;

(c) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ għarfien dwar 
l-elementi msemmija fil-paragrafu 6b u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
dan l-għarfien b’konformità mal-progress 
xjentifiku u l-iżviluppi riċenti fl-
edukazzjoni;

c) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ għarfien dwar 
l-elementi msemmija fil-paragrafu 6 u l-
paragrafu 6a u l-kompetenzi meħtieġa li 
jirriżultaw minn dan l-għarfien 
b’konformità mal-progress xjentifiku u l-
iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni;

(d) l-adegwatezza tal-esperjenza klinika 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 6 u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
din l-esperjenza klinika adegwata 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku u l-iżviluppi riċenti fl-
edukazzjoni.

d) l-adegwatezza tal-esperjenza klinika 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 6 u l-
paragrafu 6a u l-kompetenzi meħtieġa li 
jirriżultaw minn din l-esperjenza klinika 
adegwata b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku u l-iżviluppi 
riċenti fl-edukazzjoni.

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 23 – punt aa (ġdid)
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 33 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 tħassar;

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 23 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. “3. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu provi ta’ kwalifiki formali ta’ 
infirmiera mogħtija fil-Polonja, lil 
infirmiera li lestew it-taħriġ qabel l-
1 ta’ Mejju 2004, li ma kkonformawx mar-
rekwiżiti minimi ta’ taħriġ stabbiliti fl-
Artikolu 31, attestati mid-diploma ta’ 
‘baċċelerat’ li nkisbet fuq il-bażi ta’ 
programm speċjali ta’ titjib li jinstab fl-
Artikolu 11 tal-Att tal-20 ta’ April 2004 
dwar l-emenda tal-Att dwar il-
professjonijiet ta’ infirmiera u qwiebel u 
dwar xi atti legali oħrajn (il-Ġurnal 
Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-
30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885), u r-
Regolament tal-Ministeru tas-Saħħa tat-
12 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament 
tal-Ministeru tas-Saħħa tal-
11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kundizzjonijiet 
dettaljati tal-għoti ta’ studji għal infirmiera 
u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola 
sekondarja (eżami finali — imsejjaħ 
“matura”) u li ggradwaw minn liċeo 
mediku u skejjel vokazzjonali tal-mediċina 
li jgħallmu dwar il-professjoni ta’ 
infirmiera u qwiebel (il-Ġurnal Uffiċjali
tar-Repubblika tal-Polonja tal-
21 ta’ April 2010, Nru 65, pos. 420), bil-
għan li jiġi verifikat li l-persuna 
kkonċernata għandha livell ta’ għarfien u 
kompetenza komparabbli għal dak tal-

3. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
provi ta’ kwalifiki formali ta’ infirmiera 
mogħtija fil-Polonja, lil infirmiera li lestew 
it-taħriġ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li ma 
kkonformawx mar-rekwiżiti minimi ta’ 
taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, attestati 
mid-diploma ta’ 'baċċelerat' li nkisbet fuq 
il-bażi ta’ programm speċjali ta’ titjib li 
jinstab fl-Artikolu 11 tal-Att tal-20 ta’ 
April 2004 dwar l-emenda tal-Att dwar il-
professjonijiet ta’ infirmiera u qwiebel u 
dwar xi atti legali oħrajn (il-Ġurnal 
Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-
30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885), u r-
Regolament tal-Ministeru tas-Saħħa tal-
11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kundizzjonijiet 
dettaljati tal-għoti ta’ studji għal infirmiera 
u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola 
sekondarja (eżami finali — imsejjaħ 
matura) u li ggradwaw minn liċeo mediku 
u skejjel vokazzjonali tal-mediċina li 
jgħallmu dwar il-professjoni ta’ infirmiera 
u qwiebel (il-Ġurnal Uffiċjali tar-
Repubblika tal-Polonja tat-
13 ta’ Mejju 2004 No 110, pos. 1170, 
b’aktar emendi), mibdul bl-Artikolu 55.2 
tal-Att tal-15 ta’ Lulju 2011 dwar il-
professjonijiet tal-infirmiera u l-qwiebel 
(il-Ġurnali Uffiċjali tar-Repubblika tal-
Polonja tat-23 ta’ Awwissu 2011 Nru 174, 
pos. 1039), u r-Regolament tal-Ministru 
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infirmiera li għandhom kwalifiki li, fil-każ 
tal-Polonja, huma definiti fil-punt 5.2.2. 
tal-Anness V.”. tal-Anness V.

tas-Saħħa tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar il-
kundizzjonijiet dettaljati tal-għoti ta' 
korsijiet ta’ edukazzjoni ogħla għall-
infirmiera u l-qwiebel li għandhom 
ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami 
finali — imsejjaħ matura) u li ggradwaw 
minn skola sekondarja medika jew skola 
post-sekondarja li jgħallmu dwar il-
professjoni ta’ infirmiera u qwiebel 
(Ġurnal Uffiċjali tal-Polonja tas-
6 Lulju 2012, pos. 770), bil-għan li jiġi 
verifikat li l-persuna kkonċernata għandha 
livell ta’ għarfien u kompetenza 
komparabbli għal dak tal-infirmiera li 
għandhom kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, 
huma definiti fil-punt 5.2.2 tal-Anness V.

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 24 – punt a
Direttiva 2005/36
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-taħriġ dentali bażiku għandu jinkludi 
total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju 
full-time teoretiku u prattiku, li jista’ 
jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-
ECTS ekwivalenti, li tal-inqas jinvolvi l-
programm spjegat fl-Anness V, punt 5.3.1 
u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li 
jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

2. It-taħriġ dentali bażiku għandu jinkludi 
total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju 
full-time, li jista’ jingħata, bħala 
komplement, f’termini ta’ krediti tal-ECTS 
ekwivalenti, li jikkonsistu f’tal-inqas 
5 000 siegħa ta’ studju teoretiku u 
prattiku u li tal-inqas jinvolvi l-programm 
spjegat fl-Anness V, punt 5.3.1 u pprovdut 
f’università, f’istitut ogħla li jipprovdi 
taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell 
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 25 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korsijiet full-time ta’ speċjalizzazzjoni 
dentali għandhom idumu minimu ta’ tliet 
snin, li jistgħu jingħataw anki f’termini ta’ 
krediti tal-ECTS ekwivalenti, u għandhom 
jiġu sorveljati mill-awtoritajiet jew mill-
korpi kompetenti. Għandhom jinvolvu l-
parteċipazzjoni personali tat-tabib dentist li 
qed jitħarreġ sabiex isir speċjalist fl-attività 
u fir-responsabbilitajiet ta' l-istabbiliment
ikkonċernat.

Korsijiet full-time ta’ speċjalizzazzjoni 
dentali għandhom idumu minimu ta’ tliet 
snin, li jistgħu jingħataw bħala kriterju 
addizzjonali anki f’termini ta’ krediti tal-
ECTS ekwivalenti, u għandhom jiġu 
ssorveljati mill-awtoritajiet jew mill-korpi 
kompetenti. Għandhom jinvolvu l-
parteċipazzjoni personali tal-professjonist 
tad-dentistrija li qed jitħarreġ sabiex isir 
speċjalist fl-attività u fir-responsabbiltajiet 
tal-istabbiliment ikkonċernat.

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26 – sottopunt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ ta’ kirurgi veterinarji għandu 
jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ 
studju teoretiku u prattiku full-time, li jista’ 
jingħata f’termini ta’ krediti tal-ECTS 
ekwivalenti, f’università jew istitut ta’ 
edukazzjoni ogħla li jipprovdi taħriġ 
rikonoxxut bħala ta’ livell ekwivalenti, jew 
taħt is-superviżjoni ta’ università, li tal-
inqas ikopri l-programm ta’ studju msemmi 
fl-Annes V, punt 5.4.1.

It-taħriġ ta’ kirurgi veterinarji għandu 
jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ 
studju teoretiku u prattiku full-time, li jista’ 
jingħata wkoll bħala kriterju addizzjonali
f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, 
f’università jew istitut ta’ edukazzjoni 
ogħla li jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala 
ta’ livell ekwivalenti, jew taħt is-
superviżjoni ta’ università, li tal-inqas 
ikopri l-programm ta’ studju msemmi fl-
Anness V, punt 5.4.1.

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"3. It-taħriġ ta’ kirurgu veterinarju 
għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-
persuna inkwistjoni tkun kistbet l-
għarfien u l-ħliet li ġejjin:
(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li 
fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-
kirurgu veterinarju;
(b) għarfien adegwat tal-istruttura u l-
funzjonijiet ta' annimali b'saħħithom, 
tat-trobbija, tar-riproduzzjoni u l-iġjene 
inġenerali tagħhom, kif tal-għalf 
tagħhom, inkluża t-teknoloġija involuta 
fil-fabbrikazzjoni u l-preservazzjoni tal-
ikel li jikkorrispondu għall-bżonnijiet 
tagħhom;
(c) għarfien adegwat tal-imġieba u l-
protezzjoni tal-annimali;
(d) għarfien adegwat tal-kawżi, natura, 
żvilupp, effetti, dijanjosi u trattament 
tal-mard tal-annimali, kemm jekk 
kunsidrati individwalment kif ukoll fi 
gruppi, inkluż għarfien speċjali tal-mard 
li jista' jiġi trasmess lill-bnedmin;
(e) għarfien adegwat tal-mediċina 
preventiva;
(ea) ħiliet meħtieġa għall-ġbir, l-
ippakkjar, il-ħażna u t-trasport tal-
kampjuni, għat-twettiq ta’ analiżi bażika 
fil-laboratorju u l-interpretazzjoni tar-
riżultati tat-testijiet;
(f) għarfien adegwat tal-iġjene u t-
teknoloġija involuti fil-produzzjoni, 
fabbrikazzjoni u tqegħid fiċ-
ċirkolazzjoni tal-ikel tal-annimali jew l-
ikel li joriġina mill-annimali maħsuba 
għall-konsum uman, bil-ħiliet meħtieġa 
għall-fehim u l-ispjegazzjoni tal-prattiki 
ta' iġjene tajba fir-razzett, kif ukoll il-
parteċipazzjoni fl-ispezzjoni tas-saħħa 
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ante-mortem u post-mortem;
(fa) għarfien tal-prinċipji ġenerali tal-
epidemjoloġija deskrittiva li tipprovdi l-
ħiliet meħtieġa biex jipparteċipaw 
f'investigazzjoni epidemjoloġika;
(fb) il-ħiliet neċessarji għall-
parteċipazzjoni fil-programmi ta' 
prevenzjoni jew ta' kontroll ta' mard 
żoonotiku, infettiv u li jfaqqa’ jew li jerġa’ 
jfaqqa’;
(fc) il-ħiliet meħtieġa għall-użu 
responsabbli u kkontrollat tal-prodotti 
veterinarji għall-prevenzjoni, it-
trattament, il-kontroll jew il-qerda ta' 
insetti fl-annimali jew mard tal-annimali, 
biex jipprevjenu r-riskju ta' reżistenza 
antibijotika li jiżguraw is-sikurezza tal-
katina alimentari u protezzjoni ambjentali 
u tas-saħħa tal-annimali;
(fd) għarfien ta' restrizzjonijiet tas-saħħa 
għall-ġbir u l-ipproċessar tal-karkassi u 
skart li jirriżulta minn attivitajiet ta' kura 
li jinvolvu riskji ta' infezzjonijiet u l-ħiliet 
meħtieġa biex iwettqu l-proċeduri ta' 
sterilizzazzjoni fuq it-tagħmir u jwettqu 
proċeduri kirurġiċi f'kundizzjonijiet 
aseptiċi adattati;
(fe) ħiliet meħtieġa għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-istat ta' saħħa tal-annimali jew gruppi 
ta' annimali fir-rigward tal-mard filwaqt 
li jiġu osservati l-etika u l-kodiċi morali; 
(g) għarfien adegwat tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi li jirrelataw mas-
suġġetti elenkati hawn qabel;
(h) esperjenza klinika u esperjenza 
prattika oħra adegwati taħt sorveljanza 
approprjata.’

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26a (ġdid)
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 38a
Speċjalizzazzjonijiet veterinarji
Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
teżamina jekk, minbarra 
speċjalizzazzjonijiet mediċi u tad-
dentistrija, l-ispeċjalizzazzjonijiet 
veterinarji għandhomx jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
2005/36/KE, sakemm ikunu jeżistu f’mill-
inqas terz tal-Istati Membri u, jekk dan 
ikun meħtieġ, għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva.
ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punti a-c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taħriġ full-time ta’ mill-inqas tliet snin 
bħala qabla;

(a) taħriġ full-time ta’ mill-inqas tliet snin 
bħala qabla, li jista’, bħala komplement, 
jiġi espress fi krediti ekwivalenti tal-
ECTS, li jinkludu mill-inqas 4 500 siegħa 
ta' edukazzjoni teoretika u prattika, li terz 
minnhom jinvolvu prattika klinika diretta;

(b) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-
inqas sentejn li jikkonsistu f’tal-inqas 3 
600 siegħa, li jkun kontinġenti fuq il-
pussess ta’ provi ta’ kwalifiki formali bħala 
infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali 
msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2;

(b) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-
inqas sentejn li jista’, bħala komplement, 
jiġi espress fi krediti ekwivalenti tal-
ECTS, li jikkonsistu f’tal-inqas 3 600 
siegħa, li jkun kontinġenti fuq il-pussess ta’ 
provi ta’ kwalifiki formali bħala infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali msemmija 
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fl-Anness V, punt 5.2.2.
(c) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-
inqas 18-il xahar li jikkonsisti f’tal-inqas 3 
000 siegħa, li jkun kontinġenti fuq il-
pussess ta’ provi ta’ kwalifiki formali bħala 
infirmiera responsabbli mill-kura ġenerali 
msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 u segwit 
minn sena ta’ prattika professjonali li 
għaliha jkun inħareġ ċertifikat skont il-
paragrafu 2.”.

(c) taħriġ full-time bħala qabla ta’ mill-
inqas 18-il xahar li jista’, bħala 
komplement, jiġi espress fi krediti 
ekwivalenti tal-ECTS, li jikkonsisti f’tal-
inqas 3 000 siegħa, li jkun kontinġenti fuq 
il-pussess ta’ provi ta’ kwalifiki formali 
bħala infirmiera responsabbli mill-kura 
ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 
u segwit minn sena ta’ prattika 
professjonali li għaliha jkun inħareġ 
ċertifikat skont il-paragrafu 2.

Emenda 113
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-Artikolu 42 jinbidel b'dan li ġej:
“Artikolu 42
Twettiq tal-attivitajiet professjonali ta’ 
qabla
1. Id-dispożizzjonijiet ta’ din is-sezzjoni 
għandhom japplikaw għall-attivitajiet 
awtonomi ta’ qwiebel kif imfissra f’kull 
Stat Membru, mingħajr preġudizzju 
għall-paragrafu 2, u eżerċitati taħt it-
titoli professjonali stabbiliti fl-Anness V, 
punt 5.5.2.
2. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-qwiebel jista’ jkollhom 
aċċess għal u jeżerċitaw mill-inqas l-
attivitajiet li ġejjin:
(a) li jipprovdu informazzjoni u pariri 
sodi dwar is-saħħa riproduttiva 
femminili, inkluż l-ippjanar tal-familja;
(b) li jagħmlu dijanjosi tat-tqala, 
jivvalutaw u jikkontrollaw it-tqala 
normali, li jwettqu l-eżamijiet 
neċessarji;
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(c) li jagħtu pariri u jippreskrivu dwar l-
eżamijiet neċessarji għall-identifikazzjoni
l-iktar kmieni possibbli ta’ tqala 
riskjuża;
(d) imexxu programmi kompleti ta’ 
preparazzjoni għall-ġenituri u għall-ħlas;
(e) li jieħdu ħsieb u jassistu lill-omm 
waqt il-ħlas u immedjatament wara t-
twelid  u li jagħmlu monitoraġġ tal-
kondizzjoni tal-fetu fl-utru bil-mezzi 
kliniċi u tekniċi approprjati;
(f) li jamministraw ħlas spontanju inkluż 
meta meħtieġ episjotomiji, kif ukoll punti 
u twelid maqlub tat-tarbija;
(g) li jagħrfu s-sinjali ta’ twissija ta’ 
anomalitajiet fl-omm jew fit-tarbija li 
jeħtieġu l-intervent ta’ professjonista tas-
saħħa speċjalizzat u jassistu lil dan tal-
aħħar meta xieraq; li jieħdu l-miżuri 
neċessarji ta' emerġenza fl-assenza ta' 
tabib, b'mod partikolari t-tneħħija bl-
idejn tal-plaċenta, possibbilment segwita 
b'eżami manwali tal-utru;
(h) li jeżaminaw u jieħdu ħsieb it-tarbija 
tat-twelid; li jieħdu l-inizjattivi kollha 
meħtieġa li huma neċessarji f'każ ta' 
bżonn u li jwettqu meta neċessarju 
risuxxitazzjoni immedjata;
(i) li jieħdu ħsieb u jagħmlu monitoraġġ 
tal-progress tal-omm fil-perjodu wara l-
ħlas u li jagħtu l-pariri kollha neċessarji 
lill-omm dwar il-kura tat-tarbija biex 
jgħinuha tassigura l-aħjar progress tat-
tarbija tat-twelid;
(j) li jsegwu t-trattament preskritt mit-
tobba u jippreskrivu l-mediċini meħtieġa 
fil-kuntest tal-prattika professjonali tal-
qabla;
(k) li jħejju d-dokumenti kliniċi u legali 
neċessarji."

Emenda 114
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 29a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 43 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Fl-Artikolu 43, il-paragrafu 3 
tħassar;

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 29b (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) L-Artikolu 43(4) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:
"4. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu l-provi ta’ kwalifiki formali 
bħala qabla mogħtija fil-Polonja, lil 
infirmiera li temmew it-taħriġ tagħhom 
qabel l-1 ta’ Mejju 2004, imma ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi 
tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, 
attestati b’diploma bachelor miksuba 
abbażi ta’ programm ta’ aġġornament 
speċjali li jinsab fl-Artikolu 11 tal-Att 
tal-20 ta’ April 2004 dwar l-emendi 
għall-Att dwar il-professjonijiet ta’ 
infermiera u qwiebel u dwar xi atti legali 
oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika 
Pollakka tat-30 ta’ April 2004 Nru 92, 
pos. 885), u r-Regolament tal-Ministru 
tas-Saħħa tal-11 ta’ Mejju 2004 dwar il-
kondizzjonijiet dettaljati għall-taħriġ lil 
infermiera u qwiebel, li għandhom 
ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami 
finali — matura) u huma gradwati minn 
liċeo mediku u skejjel mediċi 
vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil-
professjoni ta’ infermiera u qabla 
(Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika 
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Pollakka tat-13 ta’ Mejju 2004 Nru. 110, 
pos. 1170), b’aktar emendi), mibdul bl-
Artikolu 55.2 tal-Att tal-15 ta’ Lulju 2011 
dwar il-professjonijiet tal-infermiera u l-
qwiebel (il-Ġurnali Uffiċjali tar-
Repubblika tal-Polonja tat-
23 ta’ Awwissu 2011 Nru 174, pos. 1039), 
u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa 
tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar il-
kundizzjonijiet dettaljati tal-għoti ta' 
korsijiet ta’ edukazzjoni ogħla għall-
infirmiera u l-qwiebel li għandhom 
ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami 
finali — imsejjaħ matura) u li ggradwaw 
minn skola sekondarja medika jew skola 
post-sekondarja li jgħallmu dwar il-
professjoni ta’ infirmiera u qwiebel 
(Ġurnal Uffiċjali tal-Polonja tas-
6 Lulju 2012, pos. 770),bl-għan li jkun 
verifikat li l-persuna konċernata 
għandha livell ta’ għarfien u 
kompetenza komparabbli ma’ dik tal-
qwiebel li għandhom il-kwalifiki li, fil-
każ tal-Polonja, huma stabbiliti fl-
Anness V, punt 5.5.2.

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala spiżjar 
għandhom jikkonfermaw taħriġ ta’ mill-
inqas ħames snin, li jista’ jingħata wkoll 
f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, 
inklużi tal-inqas:

Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala spiżjar 
għandhom jikkonfermaw taħriġ ta’ mill-
inqas ħames snin, li jista’ jingħata wkoll, 
bħala kriterju addizzjonali, f’termini ta’ 
krediti tal-ECTS ekwivalenti, inklużi tal-
inqas:

Emenda 117
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30 – punt a
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi tmiem it-taħriġ teoretiku u prattiku, 
taħriġ prattiku għal sitt xhur fi spiżerija li 
hija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar 
taħt is-superviżjoni ta’ dak id-dipartiment 
farmaċewtiku tal-isptar.

(b) matul jew fi tmiem it-taħriġ teoretiku u 
prattiku, taħriġ prattiku għal sitt xhur fi 
spiżerija li hija miftuħa għall-pubbliku jew 
fi sptar taħt is-superviżjoni ta’ dak id-
dipartiment farmaċewtiku tal-isptar.

Emenda 118
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 31 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Artikolu 45(2), l-punt (ħ) li ġej hu 
miżjud:

(31) L-Artikolu 45(2) huwa sostitwit b’dan
li ġej:

"2. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li t-titolari ta' provi ta’ 
kwalifiki formali fil-farmaċija f’livell 
universitarju jew f’ livell ikkunsidrat 
bħala ekwivalenti, li jissodisfaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 44 jistgħu 
jgawdu aċċess għal u jwettqu mhux 
inqas minn l-attivitajiet li ġejjin, soġġetti 
għar-rekwiżit, fejn xieraq, ta' esperjenza 
professjonali supplimentari:
(a) il-preparazzjoni tal-forma 
farmaċewtika ta' prodotti mediċinali;
(b) il-fabrikazzjoni u l-ittestjar ta’ 
prodotti mediċinali;
(c) l-ittestjar ta' prodotti mediċinali 
f'laboratorju għall-kontroll tal-prodotti 
mediċinali,
(d) il-ħażna, il-preservazzjoni u d-
distribuzzjoni ta’ prodotti mediċinali fl-
istadju tal-bejgħ bl-ingrossa;
(e) il-provvista, il-preparazzjoni, l-
ittestjar, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ 
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prodotti mediċinali sikuri u ta’ kwalità 
għolja fl-ispiżeriji miftuħa għall-
pubbliku;
(f) il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u 
t-tqassim ta’ prodotti mediċinali fl-
isptarijiet;
(g) monitoraġġ ta’ trattamenti mediċinali 
u l-għoti ta’ informazzjoni u pariri dwar 
prodotti mediċinali u dwar kwistjonijiet 
marbuta mas-saħħa, f’kooperazzjoni mat-
tobba;

(h) ir-rappurtar tar-reazzjonijiet avversi tal-
prodotti farmaċewtiċi lill-awtoritajiet 
kompetenti.

(h) ir-rappurtar tar-reazzjonijiet avversi tal-
prodotti farmaċewtiċi lill-awtoritajiet 
kompetenti;

(ha) jakkompanjaw personalment lill-
pazjenti li jimmedikaw lilhom infushom;
(hb) jikkontribwixxu għal kampanji 
istituzzjonali ta' saħħa pubblika."

Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 32
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tul ta' żmien tat-taħriġ bħala perit 
irid ikun tal-inqas sitt snin li jista’ 
jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-
ECTS ekwivalenti. It-taħriġ fi Stat 
Membru għandu jinkludi kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

1. It-taħriġ bħala perit għandu jinkludi:

(a) tal-inqas erba’ snin ta’ studju full-time 
f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim
komparabbli li jwasslu għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju 
u tal-inqas sentejn ta’ taħriġ prattiku bi 
ħlas;

(a) total ta’ tal-inqas ħames snin ta’ studju 
full-time f’università jew istituzzjoni 
komparabbli. Dan għandu jwassal għat-
tmiem b'suċċess ta' eżami f'livell 
universitarju, jew

(b) tal-inqas ħames snin ta’ studju full-
time f’università jew istituzzjoni ta’ 
tagħlim komparabbli li jwassal għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju

(b) mhux inqas minn erba’ snin ta’ studju 
full-time f’università jew istituzzjoni ta’ 
tagħlim komparabbli li jwassal għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju 
akkumpanjat b’ċertifikat li juri li tlestew 
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u tal-inqas sena ta’ taħriġ prattiku bi ħlas. sentejn ta’ taħriġ prattiku skont il-
paragrafu 5.

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 32
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-taħriġ prattiku bi ħlas jrid jitwettaq fi 
Stat Membru, taħt is-superviżjoni ta’ 
persuna li tipprovdi garanziji adegwati 
rigward l-abilità tagħha sabiex tipprovdi 
taħriġ prattiku. Dan għandu jitwettaq 
wara t-tlestija tal-istudju msemmi fil-
paragrafu 1. It-tlestija tat-taħriġ prattiku bi 
ħlas jrid jiġi kkonfermat f’ċertifikat li 
jakkumpanja l-provi ta’ kwalifiki formali.

3. It-taħriġ prattiku jrid jitwettaq fi Stat 
Membru, taħt is-superviżjoni ta’ perit jew
persuna jew entità approvata għal dan 
minn awtorità kompetenti, u li tkun 
wettqet verifika adegwata tal-abbiltajiet 
tagħha sabiex tipprovdi taħriġ prattiku. It-
tlestija tat-taħriġ prattiku trid tiġi 
kkonfermata f’ċertifikat maħruġ minn 
awtorità kompetenti u li jakkumpanja l-
provi uffiċjali ta’ kwalifiki formali.

Emenda 121

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, "qafas 
ta’ taħriġ komuni" għandu jfisser sett 
komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi 
meħtieġa għat-twettiq ta’ professjoni 
speċifika. Għall-finijiet ta’ aċċess għal 
professjoni u għat-twettiq tagħha, Stat 
Membru għandu jagħti prova tal-kwalifiki 
miksuba abbażi ta’ qafas bħal dan bl-istess 
effett fit-territorju tiegħu bħala prova ta’ 
kwalifiki formali li joħroġ huwa stess, bil-
kundizzjoni li tali qafas jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti skont il-paragrafu 2. Tali kriterji 
għandhom jirrispettaw l-
ispeċifikazzjonijiet imsemmija fil-

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, "qafas 
ta’ taħriġ komuni" għandu jfisser sett 
komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi 
meħtieġa għat-twettiq ta’ professjoni 
speċifika jew speċjalizzazzjoni ta’ wara l-
gradwazzjoni ta’ professjoni rregolata 
skont il-Kapitolu III tat-Titolu III. Ir-
rekwiżiti jistgħu jinkludu n-numru ta’ 
krediti ECTS, iżda l-krediti CTS 
m’għandhomx jiffurmaw l-uniċi kriterji. 
Għall-finijiet ta’ aċċess għal professjoni u 
għat-twettiq tagħha, Stat Membru għandu 
jagħti prova tal-kwalifiki miksuba abbażi 
ta’ qafas bħal dan bl-istess effett fit-
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paragrafu 3. territorju tiegħu bħala prova ta’ kwalifiki 
formali li joħroġ huwa stess, bil-
kundizzjoni li tali qafas jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti skont il-paragrafu 2. Tali kriterji 
għandhom jirrispettaw l-
ispeċifikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 3.

Emenda 122

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-professjoni kkonċernata diġà hija 
rregolata f’tal-inqas terz mill-Istati 
Membri kollha;

(b) l-eżerċizzju tal-professjoni u/jew it-
taħriġ li jagħti aċċess għall-professjoni 
huwa rregolat f’tal-inqas terz mill-Istati 
Membri kollha;

Emenda 123

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u 
kompetenzi jikkombina l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi definiti fis-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ applikabbli f’tal-inqas 
terz mill-Istati Membri kollha;

(c) is-sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u 
kompetenzi jikkombina l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi definiti fis-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ applikabbli f’tal-inqas 
terz mill-Istati Membri kollha; f'dan ir-
rigward mhuwiex rilevanti jekk l-
għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi jinkisbux 
bħala parti minn edukazzjoni ġenerali 
f'università jew f'istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni għolja jew bħala parti minn 
taħriġ vokazzjonali;

Emenda 124
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi għal 
dan il-qafas ta’ taħriġ komuni għandhom 
jirreferu għal livelli tal-Qafas tal-Kwalifiki 
Ewropej, kif definit fl-Anness II tar-
Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment tal-Qafas ta’ Kwalifiki 
Ewropej għat-tagħlim tul il-ħajja(*);

(d) l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi għal 
dan il-qafas ta’ taħriġ komuni għandhom 
jirreferu għal-livelli ta’ kwalifiki 
speċifikati fl-Artikolu 11;

Emenda 125

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-professjoni kkonċernata mhijiex la 
koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor 
u lanqas diġà rregolata skont il-Kapitolu III 
tat-Titolu III

(e) il-professjoni jew l-ispeċjalizzazzjoni 
ta’ wara l-gradwazzjoni ta’ professjoni 
rregolata skont il-Kapitolu III tat-
Titolu III kkonċernata la hija koperta minn 
qafas ta’ taħriġ komuni ieħor u lanqas diġà 
rregolata skont il-Kapitolu III tat-Titolu III;

Emenda 126

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-qafas ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess korrett trasparenti, inkluż ma’ 
partijiet ikkonċernati mill-Istati Membri 
fejn il-professjoni mhijiex irregolata;

(f) il-qafas ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess korrett trasparenti, li jfisser li 
inizjattivi f’dan ir-rigward għandhom jiġu 
ppubblikati u mwettqa f’kooperazzjoni 
mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet 
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professjonali u rappreżentanti oħra,
inkluż, fejn ikun applikabbli, 
f’kooperazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati,
mill-Istati Membri fejn il-professjoni 
mhijiex irregolata;

Emenda 127

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-qafas ta’ taħriġ komuni jippermetti 
liċ-ċittadini minn kwalunkwe Stat Membru 
sabiex ikunu eliġibbli li jiksbu l-kwalifika 
taħt dan il-qafas mingħajr ma jkunu
meħtieġa jkunu membri ta’ organizzazzjoni 
professjonali jew li jkunu rreġistrati ma’ 
organizzazzjoni bħal din.

(g) il-qafas ta’ taħriġ komuni jippermetti 
liċ-ċittadini minn kwalunkwe Stat Membru 
sabiex ikunu eliġibbli li jiksbu l-kwalifika 
taħt dan il-qafas mingħajr ma l-ewwel 
ikunu meħtieġa jkunu membri ta’ 
organizzazzjoni professjonali minn qabel 
jew li jkunu rreġistrati ma’ organizzazzjoni 
bħal din.

Emenda 128

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Fl-Artikolu 49a, il-paragrafu li ġej 
huwa miżjud:
"2a. Il-Kummissjoni teżamina s-
suġġerimenti u l-proposti tal-
organizzazzjonijiet professjonali u tal-
Istati Membri fir-rigward tal-konformità 
tagħhom mal-kundizzjonijiet skont il-
paragrafu 2 u tistieden lill-Istati Membri 
kollha jeżaminaw l-impatti possibbli tal-
introduzzjoni ta' qafas ta' taħriġ komuni 
u lil liema istituzzjonijiet jista' jiġi offrut 
tali qafas ta' taħriġ. F'dan ir-rigward, l-
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Istati Membri għandhom jeżaminaw jekk 
u sa liema punt jista' jiġi offrut tali qafas 
ta' taħriġ komuni bħala parti minn 
edukazzjoni ġenerali f'università jew 
f'istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, kif 
ukoll bħala parti minn taħriġ 
vokazzjonali."

Emenda 129

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35b (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49b – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35b) Fl-Artikolu 49a, il-paragrafu li ġej 
huwa miżjud:
"3a. L-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri 
differenti skont dan l-Artikolu għandu jsir 
permezz tal-IMI.

Emenda 130

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe 
verifika tal-għarfien ta’ lingwa titwettaq
minn awtorità kompetenti wara li jkunu 
ttieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 4d, 7(4) u 51(3) u jekk ikun hemm 
dubju serju u konkret dwar jekk huwiex 
biżżejjed l-għarfien lingwistiku tal-
professjonist fir-rigward tal-attivitajiet 
professjonali li dik il-persuna beħsiebha 
twettaq.

Stat Membru għandu jiżgura li t-test tal-
lingwa jitwettaq taħt is-superviżjoni ta’
awtorità kompetenti wara li jkunu ttieħdu 
d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4d, 
7(4) u 51(3) u jekk ikun hemm dubju serju 
u konkret dwar jekk huwiex biżżejjed l-
għarfien lingwistiku tal-professjonist fir-
rigward tal-attivitajiet professjonali li dik 
il-persuna beħsiebha twettaq. Jekk ma 
jkun hemm l-ebda awtorità kompetenti 
għal professjoni partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkun 
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hemm korp rikonoxxut li jista’ jwettaq it-
test tal-lingwa. 

Fil-każ ta’ professjonijiet 
b’implikazzjonijiet fuq is-saħħa tal-
pazjenti, l-Istati Membri jistgħu jagħtu d-
dritt lill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
iwettqu verifiki tal-għarfien tal-lingwa li 
jkopru l-professjonisti kollha kkonċernati 
jekk dan ikun espressivament mitlub mis-
sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali, jew 
fil-każ ta’ professjonisti li jaħdmu għal 
rashom mhux affiljati mas-sistema ta’ 
kura tas-saħħa nazzjonali, minn 
organizzazzjonijiet nazzjonali tal-pazjenti 
li jkunu rappreżentanti.

Għal professjonijiet b’implikazzjonijiet 
għas-saħħa pubblika jew għas-saħħa tal-
pazjenti, it-testijiet tal-lingwa li jkopru l-
professjonisti kollha kkonċernati jistgħu 
jiġu organizzati taħt is-superviżjoni tal-
awtorità kompetenti. 

Tali test tal-lingwa għandu jitwettaq wara 
r-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali iżda qabel jingħata l-aċċess 
għall-professjoni inkwistjoni.

Kull verifika tal-għarfien lingwistiku 
għandha tkun limitata għall-għarfien ta’ 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru skont l-għażla tal-persuna 
kkonċernata, għandha tkun proporzjonata 
mal-attività li għandha titwettaq u mingħajr 
ħlas għall-professjonist. Il-persuna 
kkonċernata għandha titħalla tappella dawn
il-verifiki quddiem qrati nazzjonali.”

Il-kontroll tal-għarfien lingwistiku għandu 
jkun limitat għall-għarfien ta’ waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-post fejn l-applikant 
qed ifittex li jistabbilixxi ruħu jew 
jipprovdi servizzi skont l-għażla tal-
persuna kkonċernata, għandha tkun 
proporzjonata mal-attività li għandha 
titwettaq u mingħajr ħlas għall-
professjonist. Għandha tkun ikkunsidrata 
l-evidenza pprovduta mill-professjonijiet li 
tipprova l-għarfien tagħhom tal-lingwa. 
Il-persuna kkonċernata għandha titħalla 
tappella tali kontroll quddiem qrati 
nazzjonali.”

Emenda 131

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a – Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku bi ħlas Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku
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Emenda 132

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jingħata aċċess għal professjoni 
rregolata, l-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jirrikonoxxi t-taħriġ prattiku bi 
ħlas imwettaq fi Stat Membru ieħor u 
ċertifikat minn awtorità kompetenti ta’ dak 
l-Istat Membru.”.

Bil-għan li jingħata aċċess għal professjoni 
rregolata, l-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jirrikonoxxi t-taħriġ prattiku 
mwettaq fi Stat Membru ieħor u ċċertifikat
minn awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw id-durata massima ta’ taħriġ 
prattiku fi Stat Membru ieħor. Ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku 
m’għandux jissostitwixxi eżami meħtieġ 
għall-aċċess ta' professjoni.

Emenda 133

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li ġie projbit mill-
awtoritajiet nazzjonali jew mill-qrati milli 
jwettaq, anki b’mod temporanju, l-
attivitajiet professjonali li ġejjin fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru:

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li ġie ristrett jew 
projbit mill-awtoritajiet nazzjonali jew 
mill-qrati milli jwettaq, anki b’mod 
temporanju, l-attivitajiet professjonali li 
ġejjin fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru:

Emenda 134

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tabib tal-familja li jkollu l-provi tal-
kwalifika formali msemmija fil-punt 5.1.4 
tal-Anness V;

(a) tobba li jkollhom il-provi tal-kwalifika 
formali msemmija fil-punti 5.1.1, 5.1.3 
u 5.1.4 tal-Anness V;

Emenda 135

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tabib speċjalist li jkollu t-titlu msemmi 
fil-punt 5.1.3 tal-Anness V;

imħassar

Emenda 136

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) professjonijiet settorjali li jkunu 
soġġetti għar-rikonoxximent skont l-
Artikolu 10;

Emenda 137

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) professjonisti li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2006/123/KE u li għandhom 
implikazzjonijiet għas-saħħa pubblika u s-
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sikurezza. 

Emenda 138

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) il-professjonisti suġġetti għas-sistema 
ġenerali ta’ rikonoxximent, skont il-
Kapitoli I u II tat-Titolu III, li għandhom 
implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-
pazjenti.

Emenda 139

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tintbagħat sa mhux 
aktar tard minn tliet ijiem mid-data tal-
adozzjoni tad-Deċiżjoni li tipprojbixxi l-
professjonist ikkonċernat milli jwettaq 
attività professjonali.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tintbagħat sa mhux 
aktar tard minn 48 siegħa mid-data tal-
adozzjoni tad-Deċiżjoni li tirrestrinġi jew 
tipprojbixxi l-professjonist ikkonċernat 
milli jwettaq attività professjonali permezz 
tal-IMI.

Emenda 140

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll 
għall-iskambju ta’ dejta relatata ma’ 
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applikanti li jkunu nstabu ħatja li 
ppreżentaw informazzjoni falza, inkluż li 
ppreżentaw evidenza falza ta’ taħriġ, 
edukazzjoni jew esperjenza professjonali.

Emenda 141

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ipproċessar ta’ dejta personali bil-
għan ta’ skambju ta’ informazzjoni skont 
il-paragrafi 1 u 2 għandu jitwettaq skont id-
Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. L-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
Kummissjoni għandu jitwettaq skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001.

3. L-ipproċessar ta’ dejta personali bil-
għan ta’ skambju ta’ informazzjoni skont 
il-paragrafi 1 u 2 għandu jitwettaq skont id-
Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. L-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
Kummissjoni għandu jitwettaq skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001. Fi 
kwalunkwe każ, id-dettalji li jinsabu fit-
twissija għandhom ikunu ristretti għall-
identità tal-professjonist, id-data meta 
ntbagħtet it-twissija u jekk applikabbli, it-
tul tar-restrizzjoni jew projbizzjoni.

Emenda 142

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-twissijiet u l-kontenut tagħhom 
irċevuti minn Stati Membri oħra, 
awtoritajiet kompetenti u korpi 
professjonali għandhom jibqgħu 
kunfidenzjali, għajr meta d-dejta tiġi 
ppubblikata skont il-liġi nazzjonali tal-
Istat Membru li jibgħat it-twissija.
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Emenda 143

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dejta dwar twissijiet tista’ tibqa’ biss 
fl-IMI sakemm tkun valida.

Emenda 144

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42 
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. It-twissijiet għandhom jitħassru fi 
żmien 24 siegħa mid-data ta’ adozzjoni 
tad-deċiżjoni ta’ revoka.

Emenda 145

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta’ twissija. L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-awtoritajiet 
kompetenti intitolati li jibagħtu u/jew 
jirċievu t-twissijiet, dwar l-ikkomplimentar 
tat-twissijiet b’informazzjoni addizzjonali, 
dwar l-irtirar u l-għeluq ta’ twissijiet, dwar 
id-drittijiet ta’ aċċess għad-dejta, mezzi ta' 
korrezzjoni tal-informazzjoni li tinsab fit-
twissijiet, u miżuri li jiżguraw is-sigurtà 

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta’ twissija. L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-awtoritajiet 
kompetenti intitolati li jibagħtu u/jew 
jirċievu t-twissijiet, dwar l-ikkomplimentar 
tat-twissijiet b’informazzjoni addizzjonali, 
dwar l-irtirar u l-għeluq ta’ twissijiet, dwar 
id-drittijiet ta’ aċċess għad-dejta, mezzi ta' 
korrezzjoni tal-informazzjoni li tinsab fit-
twissijiet, u miżuri li jiżguraw is-sigurtà 
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tal-perjodi ta’ pproċessar u żamma. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 58.

tal-perjodi ta’ pproċessar u żamma. Dawk 
l-atti implimentattivi għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 58.

Emenda 146

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun disponibbli 
onlajn u aġġornata b’mod regolari minn 
punti uniċi ta’ servizz:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun disponibbli 
onlajn u aġġornata b’mod regolari minn 
awtoritajiet kompetenti jew punti uniċi ta’ 
servizz, li għandu jkollhom persunal ta’ 
appoġġ speċjalizzat biex jipprovdi 
konsulenza liċ-ċittadini, inkluż 
konsulenza pprovduta personalment:

Emenda 147

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) lista tal-professjonijiet irregolati kollha 
fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a) fl-Istat 
Membru inklużi d-dettalji ta’ kuntatt tal-
awtoritajiet kompetenti għal kull 
professjoni rregolata u ċ-ċentru ta’ 
assistenza msemmi fl-Artikolu 57b;

a) lista tal-professjonijiet irregolati kollha 
fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a) fl-Istat 
Membru inklużi d-dettalji ta’ kuntatt tal-
awtoritajiet kompetenti għal kull 
professjoni rregolata u ċ-ċentru ta’ 
assistenza u punti uniċi ta’ servizz 
imsemmija fl-Artikolu 57b;

Emenda 148
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
hija pprovduta b’mod ċar u komprensiv 
għall-utenti, li tkun faċilment aċċessibbli 
mill-bogħod u b’mezzi elettroniċi u li din 
tinżamm aġġornata.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
hija pprovduta b’mod ċar u komprensiv 
għall-utenti, li tkun faċilment aċċessibbli 
mill-bogħod u b’mezzi elettroniċi u li din 
tkun aġġornata malajr kemm jista’ jkun.

Emenda 149

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
punti uniċi ta’ servizz u l-awtoritajiet
kompetenti jwieġbu malajr kemm jista’ 
jkun għal kwalunkwe talba ta’ 
informazzjoni indirizzata lill-punt uniku 
ta’ servizz. Għal dan il-għan, jistgħu 
jirreferu din it-talba għal informazzjoni 
anke liċ-ċentri ta’ assistenza msemmija fl-
Artikolu 57b u jgħarrfu liċ-ċittadin 
ikkonċernat.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet ta’ informazzjoni lill-punti uniċi ta’ 
servizz u lill-awtoritajiet kompetenti jkunu 
indirizzati malajr kemm jista’ jkun. Għal 
dan il-għan, jistgħu jirreferu din it-talba 
għal informazzjoni anke liċ-ċentri ta’ 
assistenza msemmija fl-Artikolu 57b u 
jgħarrfu liċ-ċittadin ikkonċernat.

Emenda 150
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu miżuri kumplimentarji 
sabiex jiżguraw li l-punti uniċi ta’ servizz 
iqiegħdu l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1 għad-dispożizzjoni f’lingwi 
uffiċjali oħra tal-Unjoni. Dan ma għandux 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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jaffettwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
dwar l-użu tal-lingwi fit-territorju tagħhom.

Emenda 151

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 44
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti, il-proċeduri u l-formalitajiet 
kollha relatati ma’ kwistjonijiet koperti 
minn din id-Direttiva jistgħu jiġu faċilment 
kompletati, mill-bogħod u b’mezzi 
elettroniċi, minn punt uniku ta’ servizz 
rilevanti.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti, il-proċeduri u l-formalitajiet 
kollha relatati ma’ kwistjonijiet koperti 
minn din id-Direttiva jistgħu jiġu faċilment 
kompletati, mill-bogħod u b’mezzi 
elettroniċi minn punt uniku ta’ servizz 
rilevanti, sakemm dawn jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE.

Emenda 152

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 44
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proċeduri kollha għandhom jitwettqu 
skont id-disposizzjonijiet tad-
Direttiva 2006/123/KE rigward il-punti 
uniċi ta’ servizz. Kull limitu ta’ żmien li l-
Istati Membri għandhom jikkonformaw 
magħhom, il-proċeduri u l-formalitajiet 
stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom 
jibdew fil-punt meta l-applikazzjoni tkun 
ġiet sottomessa minn ċittadin għand
punt uniku ta’ servizz.

4. Il-proċeduri kollha għandhom jitwettqu 
skont id-disposizzjonijiet tad-
Direttiva 2006/123/KE rigward il-punti 
uniċi ta’ servizz. Kull limitu ta’ żmien li l-
Istati Membri għandhom biex 
jikkonformaw ma’ proċeduri u 
formalitajiet stabbiliti f'din id-
Direttiva għandhom jibdew fil-punt meta l-
applikazzjoni kompluta tkun ġiet 
sottomessa minn ċittadin permezz ta’
punt uniku ta’ servizz lill-awtorità 
kompetenti.
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Emenda 153

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 45
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn [daħħal id-
data – id-data ta’ skadenza għat-
traspożizzjoni], kull Stat Membru għandu 
jagħżel ċentru ta’ assistenza li l-mandat 
tiegħu jkun li jipprovdi liċ-ċittadini u liċ-
ċentri tal-Istati Membri l-oħra bl-assistenza 
rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali speċifikati f’din id-Direttiva, 
inkluża informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-professjonijiet u t-
twettiq ta’ dawk il-professjonijiet, il-
leġiżlazzjoni soċjai, u fejn dawn ikunu 
applikabbli, ir-regoli tal-etika.

1. Sa mhux aktar tard minn ...*, kull Stat 
Membru għandu jagħżel ċentru ta’ 
assistenza li l-mandat tiegħu jkun li 
jipprovdi liċ-ċittadini u liċ-ċentri tal-Istati 
Membri l-oħra bl-assistenza rigward ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
speċifikati f’din id-Direttiva, inkluża 
informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirregola l-professjonijiet u t-
twettiq ta’ dawk il-professjonijiet, il-
leġiżlazzjoni soċjali, u fejn dawn ikunu 
applikabbli, ir-regoli tal-etika. Minbarra 
dan, meta l-Istati Membri jqisu li jkun 
adegwat, iċ-ċentri ta’ assistenza jistgħu 
jipprovdu servizzi ta’ appoġġ lill-awtorità 
kompetenti waqt l-istadju preliminari fit-
tħejjija tad-dokumentazzjoni meħtieġa 
għall-kisba ta’ Karta Professjonali u 
għall-ipproċessar ta’ dik id-
dokumentazzjoni skont l-Artikoli 4a(5) u 
4b(2a). 
____________________

*ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Emenda 154

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 46
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 58 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat dwar ir-rikonoxximent tal-

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat dwar ir-rikonoxximent tal-
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kwalifiki professjonali. Dak il-Kumitat 
għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

kwalifiki professjonali, li jiżgura 
rappreżentanza u konsultazzjoni xierqa 
kemm fil-livell Ewropew u kemm fil-livell 
ta’ esperti nazzjonali. Dak il-Kumitat 
għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda 155

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 47a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 58a – paragrafu - 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1. Meta tkun qed tfassal atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tagħmel kull sforz 
biex tikkonsulta mal-partijiet interessanti 
rilevanti, li jistgħu jinkludu l-awtoritajiet 
kompetenti, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali, l-organizzazzjonijiet 
xjentifiċi, il-korpi akkademiċi u s-sħab 
soċjali.

Emenda 156

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 48
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni lista ta’ professjonijiet 
irregolati eżistenti skont il-liġi nazzjonali 
sa [daħħal id-data – tmiem il-perjodu ta’ 
traspożizzjoni]. Kull bidla f’din il-lista ta’ 
professjonijiet irregolati għandha tiġi 
nnotifikata wkoll lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi u żżomm bażi ta’ 
dejta pubblikament disponibbli għal din l-

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni lista ta’ professjonijiet 
irregolati eżistenti fit-territorju tagħhom sa 
...*. Kull bidla f’din il-lista ta’ 
professjonijiet irregolati għandha tiġi 
nnotifikata wkoll lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi u żżomm bażi ta’ 
dejta pubblikament disponibbli ta’ 
professjonijiet irregolati, inkluża 
deskrizzjoni ġenerali ta’ attivitajiet koperti 
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informazzjoni. minn kull professjoni.
____________________

*ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Emenda 157

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 48
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżiti jridu jkunu ġustifikati minn 
raġuni prijoritarji relatata ma’ interess 
pubbliku;

(b) ir-rekwiżiti jridu jkunu ġustifikati minn 
raġunijiet prijoritarji ta’ interess ġenerali;

Emenda 158
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 48a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 60 –paragrafu 1(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Fl-Artikolu 60(1) għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"Minn [daħħal-id-data] is-sommarju 
statisku tad-deċiżjonijiet meħuda għandu 
wkoll jinkludi deċiżjonijiet għar-rifjut tal-
aċċess parzjali adottat skont l-
Artikolu 4f(2)." 

Emenda 159
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 48b (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 60 – paragrafi 3 u 6 (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48b) Fl-Artikolu 60 jiżdiedu l-paragrafi li 
ġejjin:
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"3. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport dwar il-Karta Professjonali 
Ewropea bħala strument għall-mobilità, 
mhux aktar tard mill- ...*. Dan ir-rapport, 
jekk ikun adegwat, għandu jkun 
akkumpanjat mill-proposta leġiżlattiva.
4. Sal-...**, il-Kummissjoni għandha 
tadotta proposta leġiżlattivia li tipprovdi 
għal allinjament mal-ħames livelli previsti 
fl-Artikolu 11 mat-tmien livelli tal-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki kif ukoll l-
inkorporazzjoni tas-Sistema Ewropea 
għat-Trasferiment tal-ECTS fl-Acquis tal-
Unjoni.
5. Sa ...***, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar għandhomx 
jinżammu d-dispożizzjonijiet speċifiċi 
inklużi fl-Artikolu 33 (3), u fl-
Artikolu 33a.
6. Minn ...**** u kull tliet snin 
sussegwentement, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati 
tar-rieżami regolari tad-dispożizzjonijiet 
tal-Anness V ma’ din id-Direttiva, 
f’konformità mal-objettivi u l-ħtiġijiet ta’ 
adattament previsti fl-Artikolu 24(4), fl-
Artikolu 25(5), fl-Artikolu 26 (2), fl-
Artikolu 31(2) u (7), fl-Artikolu 34(2) u 
(4)fl-Artikolu 35 (4), fl-Artikolu 38 (1) u 
(4), fl-Artikolu 40 (1) u (4), fl-
Artikolu 44(2) u (4), u fl-Artikolu 46(4). 
____________________

*ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.
** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva. 
*** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva. 
**** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.



PE494.470v02-00 90/201 RR\927072MT.doc

MT



RR\927072MT.doc 91/201 PE494.470v02-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-mobilità professjonali hija element ewlieni għall-kompetittività u l-impjieg fl-Ewropa, u 
hija parti integrali mill-istrateġija 2020 u mill-Att dwar is-Suq Uniku. Madankollu, din 
għadha dgħajfa, minħabba nuqqas ta’ regoli sempliċi u ċari għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali, kif ukoll minħabba l-fatt li qafas ġuridiku Ewropew ilu jeżisti mis-snin sebgħin.
Għalhekk, il-maġġoranza tal-appelli taċ-ċittadini li jsiru fiċ-ċentri ta’ assistenza "Solvit" 
jikkonċernaw id-diffikultajiet sabiex il-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti biex ikunu jistgħu 
jwettqu l-professjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni.

Id-dritt fundamentali għall-moviment liberu għad irid jiġi impost bħala evidenza, u din il-
proposta leġiżlattiva għandha tkun parti minn din l-istrateġija permezz tas-simplifikazzjoni 
tal-proċeduri għaċ-ċittadini li jixtiequ jmorru jgħixu f’pajjiż ieħor filwaqt li jkun żgurat livell 
għoli ta’ kwalità u ta’ sikurezza għall-konsumaturi, għall-pazjenti, għall-ħaddiema u għaċ-
ċittadini kollha tal-UE, filwaqt li jkun hemm titjib fir-relazzjoni ta' fiduċja bejn l-Istati 
Membri.

Din is-simplifikazzjoni u din il-fiduċja jgħaddu wkoll permezz ta’ adattament regolari tal-
ħtiġijiet komuni ta’ taħriġ għall-professjonijiet li jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku, u eventwalment permezz ta’ żieda fin-numru ta’ dawn il-professjonisti, li bħal 
issa huma biss sebgħa minn aktar minn 800 professjoni rregolata fl-UE.

Din l-istrateġija timxi b’mod parallel mal-moviment mibdi mill-proċess ta’ Bolonja li jqarreb 
progressivament u b’mod flessibbli l-kriterji u d-definizzjonijiet tat-taħriġ, filwaqt li 
tippermetti awtonomija kompleta fl-organizzazzjoni lill-Istati Membri u lill-istabbilimenti 
kkonċernati. It-titjib fir-rikonoxximent tal-kwalifiki għandu jistrieħ fuq dan l-acquis u jkun 
modernizzat permezz tal-konsultazzjoni u tad-djalogu l-aktar miftuħ possibbli bejn l-
awtoritajiet kompetenti, l-assoċjazzjonijiet professjonali, l-istituzzjonijiet akkademiċi u l-
imsieħba soċjali.

Din hija sfida maġġuri għall-potenzjal tas-Suq Uniku u għall-istess eżistenza taċ-ċittadinanza 
Ewropea. Huwa f’dan is-sens li din il-porposta ta’ reviżjoni ġiet identifikata wara l-adozzjoni 
tal-Att dwar is-Suq Uniku bħala waħda mit-tnax-il xprun li għandhom l-għan li jistimulaw it-
tkabbir u biex isaħħu l-fiduċja fost iċ-ċittadini Ewropej.

Huwa għalhekk li r-Rapporteure tilqa’ bi pjaċir din il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi 
ideat importanti bil-għan li tiġi miġġielda din l-isfida, b'mod partikolari l-ħolqien tal-Karta 
Professjonali, li hija ilha tappoġġja sa mill-2007. Barra minn dan, wieħed għandu jenfasizza l-
ispirtu ta’ bidla u ta’ smigħ bejn l-istituzzjonijiet u l-partijiet involuti li kien evidenti matul l-
iżvilupp ta’ din il-proposta, li ppermetta l-preparazzjoni ta’ test koerenti u milqugħ tajjeb 
b’mod ġenerali, anke jekk għad iridu jittejjbu ċerti punti mhux negliġibbli.

NIFFAĊILITAW L-INIZJATTIVI

Ir-Rapporteure tapprezza l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ Karta Professjonali, fuq bażi ta’ 
volontarjat. Din il-proċedura, li għandha teżisti b’mod parallel mas-sistema klassika, tistrieħ 
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fuq in-netwerk IMI, u għalhekk hija kompletament abbażi ta’ cloud computing. L-użu ta’ din 
il-proċedura għandu l-għan li jiġu ssimplifikati l-inizjattivi kemm għall-professjonisti u kemm 
għall-awtoritajiet kompetenti, filwaqt li tiggarantixxi livell għoli fl-affidabilità tal-
informazzjoni mogħtija, u komunikazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri, u dan għandu jkun 
parti mill-fiduċja reċiproka.

Madankollu, fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar 
għandhom ikunu mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz.
Bl-istess mod, għandu jkun propost taħriġ prattiku għall-użu tal-funzjonijiet il-ġodda tal-IMI.
Barra mill-aspetti prattiki, jaqbel li jkun enfasizzat li l-Karta Professjonali Ewropea tista’ tkun 
simbolu importanti u tkun tassew għodda ta’ ċittadinanza Ewropea.

Fil-fatt, il-problemi fil-funzjonament tas-sistema attwali huma sors ewlieni ta’ nuqqas ta’ qbil 
u ta’ frustrazzjoni għall-kandidati tal-mobilità. Sabiex wieħed ikun jista’ jgħinhom fil-pjanijiet 
tagħhom, huwa essenzjali li dawn ikunu jistgħu jkollhom sorsi ta’ informazzjoni affidabbli u 
effiċjenti sabiex jitħaffu l-proċessi. Għal dawn ir-raġunijiet, ir-Rapporteure tqis li huwa 
indispensabbli li jiġi msaħħaħ ir-rwol taċ-ċentri ta’ assistenza u li tiġi estiża l-kopertura tal-
punti uniċi fit-territorju kollu Ewropew u li minn issa ’l quddiem dawn ikunu aċċessibbli 
għall-professjonisti kollha.

NIŻGURAW L-AFFIDABILITÀ, IL-KWALITÀ U S-SIKUREZZA

Wieħed mill-ostakli prinċipali għall-mobilità huwa n-nuqqas ta’ fiduċja li jinħass mill-
konsumaturi, mill-pazjenti, mill-awtoritajiet kompetenti u mill-professjonisti. Dan in-nuqqas 
huwa marbut mad-disparità fit-taħriġ, fil-metodi u l-kundizzjonijiet tat-twettiq tal-attivitajiet, 
u man-nuqqas ta’ għarfien tajjeb ta’ dawn id-differenzi. Dan in-nuqqas ta' fiduċja huwa 
partikolarment punt sensittiv fil-professjonijiet koperti mir-rikonoxximent reċiproku 
awtomatiku, filwaqt li l-ħtiġijiet minimi ta’ taħriġ komuni fit-teorija jiggarantixxu livell 
adegwat ta’ kwalifiki.

Il-proposta tintroduċi diversi rotot biex tittejjeb is-sitwazzjoni, b’mod partikolari permezz ta’ 
rikors estiż għall-possibilitajiet offruti mis-sistema IMI u l-Karta Professjonali. B’mod 
partikolari dan jirrigwarda l-validazzjoni tad-dokumenti mill-awtorità tal-Istat Membru ta’ 
oriġini u tal-mekkaniżmu ta’ twissija f’każ li jkun irtirat id-dritt għat-twettiq ta’ attività, li 
jaqbel li jiġi estiż għall-professjonisti li jkunu għamlu użu minn dokumenti foloz fit-talba għal 
rikonoxximent tagħhom.

B’mod aktar ġenerali, il-fiduċja reċiproka fil-livelli ta’ kwalifiki tista’ tittejjeb permezz ta’ 
aġġornament u manteniment regolari tar-rekwiżiti ta’ taħriġ sabiex dawn jinżammu fuq livell 
għoli, li jirrikjedi ħidma regolari ta’ konsultazzjoni bejn il-partijiet konċernati sabiex jiġu 
adattati l-annessi fir-rispett strett tal-awtonomija fl-organizzazzjoni tal-korsijiet.

Għalhekk, ir-Rapporteure tilqa’ bi pjaċir il-proposti tal-aġġornament tal-korsijiet għall-
professjonijiet ta’ infirmiera, ta’ qwiebel, ta’ spiżjara u ta’ periti, madankollu mingħajr ma 
jintnesew id-diffikultajiet ta' adattament li dawn jistgħu jippreżentaw f'ċerti Stati Membri.

F’dak li jikkonċerna l-professjonijiet li ma jibbenefikawx minn rikonoxximent awtomatiku, 
id-dispożizzjonijiet il-ġodda relatati mal-istrutturi u l-provi komuni ta’ taħriġ iqajmu diversi 
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aspettattivi, sakemm jiskadi l-mekkaniżmu preżenti ta’ pjattaforma komuni. Ir-Rapporteure 
tqis li dawn l-għodod, diretti sew permezz ta’ djalogu wiesa’, jistgħu jservu bħala pont 
effikaċi bejn l-iskema ġenerali u r-rikonoxximent awtomatiku, u għalhekk, jiffaċilitaw il-
mobilità filwaqt li jkun żgurat livell għoli ta’ kwalità u ta’ fiduċja reċiproka.

Id-Direttiva tista’ tintroduċi wkoll mekkaniżmu għall-kontroll tal-kwalità tat-taħriġ mogħti 
mill-istabbilimenti kemm skont ir-rekwiżiti stabbiliti mid-Direttiva, sabiex ikun protett minn 
kull dubju, u kemm għall-valur tat-taħriġ komplut.

B’hekk, bil-ħsieb tad-dritt għat-twettiq ta’ attività, il-verifiki ta’ għarfien lingwistiku huma 
garanzija neċessarja għas-sikurezza taċ-ċittadini, b’mod partikolari tal-pazjenti. Bl-istess mod, 
mekkaniżmu għall-kontroll tal-kwalità tat-taħriġ mogħti mill-istabbilimenti kemm skont ir-
rekwiżiti stabbiliti mid-Direttiva, sabiex ikun protett minn kull dubju, u kemm għall-valur tat-
taħriġ komplut.

Min-naħa l-oħra, ir-Rapporteure hija tal-opinjoni li dispożizzjonijiet bħall-aċċess parzjali jew 
l-estensjoni tal-validità tad-dikjarazzjoni obbligatorja għal sentejn jistgħu joħolqu 
sitwazzjonijiet ta’ dubji u inċertezzi. Għalhekk ikun jaqbel li wieħed jippermetti li l-Istati 
Membri jirrifjutaw il-prinċipju tal-aċċess parzjali għal kull professjoni li jista' jkollha effetti 
fil-qasam tas-saħħa pubblika, ta' sikurezza jew ta' sorveljanza tas-saħħa pubblika u fl-ewwel 
fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet għat-trattament għandhom ikunu mtawla 
sabiex ikun żgurat funzjonament tajjeb u kwalità ta' servizz aqwa.

F’din il-kriżi finanzjaarja, ekonomika, soċjali, mingħajr preċedent sa mill-bidu tagħha, l-
Ewropa għandha titqanqal permezz ta’ spirtu ġdid ta’ dinamiżmu u ta’ innovazzjoni bbażat 
fuq il-valuri ta’ unità, diversità u solidarjetà. Għal numru ta’ ċittadini Ewropej, b’mod 
partikolari għaż-żgħażagħ, li numru inkwetanti minnhom huma milquta mill-qgħad, il-
mobilità professjonali tista’ tkun neċessità biex jiżguraw il-futur tagħhom u jerġgħu jiksbu 
fiduċja fil-proġett Ewropew.

Din ir-reviżjoni għandha tilħaq l-għan li jintwera lill-Istati Membri, fir-rispett tal-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità, li l-leġiżlazzjonijiet Ewropej, filwaqt li jipprovdu valur 
miżjud reali fil-politiki ewlenin għall-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini, jikkontribwixxu għat-
tisħiħ taċ-ċittadinanza u tad-demokrazija Ewropej.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u r-Regolament [...] 
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Licia Ronzulli

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali kkonsolidat u standarizzat is-sistemi 
preċedentement frammentati għar-rikonoxximent tal-professjonijiet regolati.

Id-dħul fis-seħħ ta' tali test leġiżlattiv ġab miegħu vantaġġ doppju: għall-ħaddiema u għall-
impriżi. Fil-fatt, minn naħa, id-direttiva ppromoviet u ffaċilitat il-mobilità tal-ħaddiema 
kwalifikati fis-suq tax-xogħol Ewropew, u b'hekk ikkontribwiet għall-promozzjoni tal-
iżvilupp tas-servizzi transkonfinali. It-tneħħija ta' kull ostakolu għall-mobilità kkontribwiet 
għall-kostruzzjoni tas-suq uniku Ewropew. Min-naħa l-oħra, iffaċilitat l-introduzzjoni ta' 
profili professjonali f'setturi speċifiċi fejn xi drabi kien ġie kkonstatat distakk konsistenti bejn 
id-domanda u l-provvista, u b'hekk tnaqqas f'ċerti każijiet in-nuqqas ta' kompetenzi.

Is-sitwazzjoni l-ġdida kkontribwiet għat-tkabbir ekonomiku, xprunat il-kompetittività u ħolqot 
impjiegi ġodda.

Madankollu, in-numru ta' professjonisti li jiddeċiedu li jiżvolġu l-professjoni tagħhom fi Stat 
Membru li mhumiex tagħhom illum għadu limitat u s-sitwazzjoni ekonomika attwali qed 
ikollha effett negattiv fuq il-prospetti futuri.

Il-mobilità tikkontribwixxi, b'mod konsiderevoli, għal-iżvilupp ta' għarfien bejn l-Istati 
Membri li jista' jitjieb biss permezz ta' approċċ komuni li jipprevedi l-iżgurar ta' kwalità 
għolja ta' edukazzjoni u taħriġ.

Is-suq tal-professjonijiet dejjem qed ikun aġġornat u ħafna impjiegi tradizzjonali qed iċedu l-
pass għal kwalifiki ġodda li jeħtieġu kompetenzi u għarfien aktar speċifiċi.
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Il-qafas legali tar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jieħtieġ għalhekk aġġornament 
sabiex jiġu garantiti aktar flessibilità, rikonoxximent effettiv tal-kompetenzi reali miksuba 
minn professjonisti individwali u tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi.

Il-proposta għal reviżjoni tad-Direttiva 2005/36/KE hija intiża sabiex jiġu ssemplifikati r-
regoli dwar il-mobilità tal-professjonisti ġewwa l-Unjoni Ewropea, billi jiġi introdott element 
innovattiv li jikkonsisti f'karta professjonali Ewropea li se tippermetti mhux biss 
rikonoxximent aktar sempliċi u rapidu iżda wkoll tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi.

It-test il-ġdid jipproponi aġġornament tar-rekwiżiti minimi ta' taħriġ għat-tobba, id-dentisti, l-
ispiżjara, l-infermieri, il-qwiebel, il-veterinarji u l-periti sabiex jittieħed kont tal-iżvilupp ta' 
tali professjonijiet u tat-taħriġ rilevanti għalihom.

L-Istati Membri għandhom barra minn hekk jipprovdu lista tal-professjonijiet regolati, u 
jiġġustifikaw in-neċessità ta' tali regolamentazzjoni. L-iskop fundamentali huwa li jiġi evitat 
il-ħolqien ta' ostakoli artifiċjali għall-moviment liberu ta' persuni.

L-iffokar fuq il-mertu u l-kompetizzjoni fis-settur tal-professjonijiet liberali, billi jitnaqqsu l-
ostakoli għad-dħul u l-ambiti ta' attività riservati għal dawk li l-ismijiet tagħhom jinsabu 
f'reġistri jew listi, jista' jikkostitwixxi mod ta' kif tiġi ffaċilitata l-mobilità, speċjalment għall-
ġenerazzjonijiet il-ġodda.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-modernizzazzjoni tas-sistema għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
hija essenzjali sabiex jiġi xprunat it-
tkabbir ekonomiku u l-innovazzjoni, 
tiżdied il-flessibbiltà tas-suq tax-xogħol u 
jiġu indirizzati n-nuqqasijiet demografiċi 
u l-qgħad strutturali fl-UE.

Emenda 2
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Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 5 
snin wara l-adozzjoni tal-Karta 
Professjonali Ewropea l-impatt li jkun 
hemm jekk tali Karta Professjonali ssir 
obbigatorja u tindika jekk ikunx jidher 
rakkomandabbli li tittieħed azzjoni 
ulterjuri fi stadju aktar tard.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-karta għandha tissodisfa 
kundizzjonijiet speċifiċi ta’ sikurezza u ta’ 
protezzjoni ta’ data, is-salvagwardji 
neċessarji kontra l-abbuż u l-frodi tad-
data jeħtieġ li jiġu stabbiliti;

Emenda 4

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 

(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 
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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.

ospitanti għandu jawtorizza aċċess parzjali.
Madankollu, f’każ ta’ raġunijiet prijoritarji 
relatati mal-interess pubbliku, bħalma 
huma s-sikurezza tal-pazjenti u l-ħarsien 
tal-konsumatur, Stat Membru għandu jkun 
jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali.
F'każ bħal dan, l-Istati Membri jistgħu 
jirrifjutaw li japplikaw il-prinċipju ta’ 
aċċess parzjali għal ċerti professjonijiet 
bħalma huma l-professjonijiet li jagħtu 
servizzi tas-saħħa jew li b’xi mod ieħor 
għandhom x’jaqsmu mas-saħħa pubblika.

Emenda 5
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

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jidher neċessarju li n-nutara 
maħtura mill-Istati Membri għal żoni taħt 
il-ġurispizzjoni nazzjonali, li huma 
obbligati bil-liġi jipproċedu b’mod 
indipendenti u imparzjali u li jiżguraw il-
legalità tal-atti leġiżlattivi u ċ-ċertezza tad-
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dritt fil-kuntest tal-ġustizzja preventiva, 
jiġu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva.
Fid-dawl tal-kompiti speċjali mwettqa 
min-nutara fis-sistema tal-ġustizzja, la l-
prinċipju fundamentali tal-moviment 
liberu tas-servizzi u lanqas ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
miksuba barra mill-pajjiż ma japplikaw 
għall-professjoni tagħhom.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli ta’ 
kwalifika fid-Direttiva 2005/36/KE. F’każ 
li jkunu jeżistu differenzi sostanzjali, l-
awtorità kompetenti għandha tkun tista’ 
timponi miżuri ta’ kumpens.

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli tal-
kwalifiki u l-kriterji oġġettivi fid-
Direttiva 2005/36/KE. F’każ li jkunu 
jeżistu differenzi sostanzjali, l-awtorità 
kompetenti għandha tkun tista’ timponi 
miżuri ta’ kumpens. Kwalunkwe 
mekkaniżmi għall-ivvalutar tal-
kompetenzi teoretiċi u prattiċi, li jistgħu 
jintalbu għall-aċċess għall-professjoni 
bħala miżuri ta' kumpens, għandhom 
jiggarantixxu u jirrispettaw il-prinċipji 
tat-trasparenza u l-imparzjalità.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 
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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.

aċċess għall-professjonijiet irregolati mis-
sistema ġenerali, l-Istat Membru ospitanti 
għandu jiġi ggarantit il-possibilità li 
jagħżel li jistabbilixxi 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. Ir-raġunijiet għad-deċiżjoni li 
timponi miżura ta’ kumpens għandhom 
jiġu spjegati 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.

Emenda 9
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-
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.
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L-Istati Membri għandhom jiġu 
inkoraġġiti jiżviluppaw sistema biex 
jiżguraw li l-professjonisti kollha 
jaġġornaw regolarment il-kompetenzi 
tagħhom u l-ħiliet rekwiżiti ġodda 
permezz tal-Iżvilupp Professjonali 
Kontinwu.

Emenda 10
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 ospitanti.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi li huma meħtieġa biex 
jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fl-Istat 
Membru ospitanti. Ir-rieżami ta’ dak l-
obbligu wera ħtieġa li jiġi ċċarat ir-rwol 
tal-awtoritajiet kompetenti u l-impjegaturi, 
l-aktar fl-interess tas-sikurezza tal-pazjenti 
u tal-konsumaturi. Il-kontrolli tal-lingwa 
għall-impjiegi inkwistjoni ma għandhomx 
jikkostitwixxu raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
Istat Membru ospitanti u għandhom 
għalhekk ikunu raġonevoli u neċessarji.
Il-kunċett ta’ raġonevoli u neċċessarju 
għandu jiġi definit f’kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti, is-sħab soċjali 
nazzjonali u l-assoċjazzjonijiet 
professjonali nazzjonali fi ħdan settur 
partikolari.

Ġustifikazzjoni

Il-ħiliet lingwistiċi neċessarji ma għandhomx jiġi rekwiżiti fir-rigward tal-pazjenti biss. Barra 
minn hekk, peress li dritt importanti ta’ min iħaddem huwa li jiddeċiedi fuq il-kriterji li l-
impjegati għandu jkollhom għal ċertu xogħol, dawk li jħaddmu, bħala parti mis-sħab soċjali, 
għandhom jiġu inklużi flimkien mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri fit-tfassil tad-
definizzjoni ta’ x’inhu kkunsidrat raġonevoli u neċċessarju.

Emenda 11
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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 fi Stat Membru ieħor fejn dan it-
taħriġ prattiku jkun possibbli għandhom 
ikunu koperti mid-Direttiva 2005/36/KE 
sabiex tiġi inkoraġġita l-mobilità tagħhom.
Huwa anki neċessarju li jiġi ggarantit ir-
rikonoxximent tat-taħriġ prattiku tagħhom 
mill-Istat Membru ta’ oriġini.

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li dak li jkun ilesti korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla ħlas.
Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu żvantaġġati 
għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 12

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 

(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 regolati 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 
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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.

professjonist ikun temporanjament jew 
b’mod permanenti interdett milli jkollu d-
dritt li jeżerċita l-professjoni jew jekk 
ikunu ġew imposti xi restrizzjonijiet fuq l-
eżerċitar tal-professjoni jew 
kundizzjonijiet fuq id-dritt li jeżerċita l-
professjoni 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. L-Istati Membri għandhom jiġu 
inkoraġġiti jiskambjaw informazzjoni 
pubblikament dwar l-arranġamenti 
nazzjonali tagħhom għall-edukazzjoni u t-
taħriġ bażiċi u l-arranġamenti tagħhom 
rigward l-iżgurar tal-kwalità għall-finijiet 
li tittejjeb il-fiduċja fis-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ tal-Istati Membri u 
biex jiġi żgurat li l-korsijiet relevanti 
kollha jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' 
din id-Direttiva.

Emenda 13

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, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
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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, il-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, 
inkluż fuq il-livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti delegati, għandha tiżgura illi d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

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, il-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 rappreżentazzjoni u
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inklużi esperti kemm 
fuq il-livell Ewropew kif ukoll dak 
nazzjonali. Il-Kummissjoni, hija u 
tipprepara u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura illi d-dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin, b’mod trasparenti
u kif suppost lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a)
Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-
miżuri meħtieġa sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u tal-
konsumatur.
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Emenda 15

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

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 u r-rikonoxximent ta’ dan it-taħriġ 
prattiku li jsir fi Stat Membru ieħor.

Emenda 16

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 tapplika għaċ-ċittadini 
kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ jwettqu 
professjoni rregolata jew jattendu taħriġ 
prattiku fi Stat Membru, inklużi dawk li 
jappartjenu għall-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 Skont id-definizzjoni tal-professjonijiet 
liberi 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: Rapporti tal-Qorti Ewropea 
2001, pġ I-07467.
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Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li dak li jkun ilesti korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla ħlas.
Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu żvantaġġati 
għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 17

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

Ġustifikazzjoni

In-nutara huma maħtura mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali tagħhom sabiex jiggarantixxu l-
legalità u ċ-ċertezza tad-dritt ta’ atti konklużi bejn individwi privati, u jagħmlu parti mis-

sistema ta’ ġustizzja preventiva tal-pajjiż inkwistjoni. Huma meħtieġa mil-liġi jaġixxu b’mod 
indipendenti u imparzjali. Fid-dawl tan-natura speċjali tar-rwol anċillari li huma għandhom 
fis-sistema ġudizzjarja, mhuwiex xieraq li l-libertà li jiġu provduti servizzi u r-rikonoxximent 

tal-kwalifiki professjonali jiġu applikati għall-professjoni tagħhom.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt i
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘esperjenza professjonali’: it-twettiq 
attwali u legali mingħajr restrizzjonijiet
full-time jew part-time ekwivalenti tal-
professjoni kkonċernata fi Stat Membru;

(f) ‘esperjenza professjonali’: it-twettiq 
proprju u legali tal-professjoni kkonċernata 
fi Stat Membru; li tiffaċilita fir-rigward ta’ 
professjoni speċifika, il-ksib ta’ standards 
ta’ għarfien, kompetenza, abbiltà u ħiliet;
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Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ full-time u part-time ma jeħux inkunsiderazzjoni l-ambitu sħiħ tal-possibbiltajiet 
ta’ ħin. Għalhekk għandu effett ristrettiv. Għandu jiġi żgurat li kwalunkwe “twettiq proprju u 
legali” jiġi kkunsidrat bħala esperjenza professjonali.

Emenda 19

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 mogħti abbażi ta’ 
eżami;

Ġustifikazzjoni

F’ċerti professjonijiet huwa normali li dak li jkun ilesti korsijiet ta’ taħriġ prattiku bla ħlas.
Madankollu, il-persuni li jidħlu għal tali taħriġ prattiku ma għandhomx ikunu żvantaġġati 
għax ma jkunux rikonoxxuti uffiċjalment.

Emenda 20
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, mill-Istat Membru ta' 
oriġini tiegħu jew minn korp xieraq, li juri 
r-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-ħiliet 
tiegħu biex jistabbilixxi ruħu fi Stat 
Membru ospitanti jew li hu ssodisfa l-
kundizzjonijiet meħtieġa kollha sabiex 
jipprovdi s-servizzi fi Stat Membru 
ospitanti fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali;
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Emenda 21

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
(l-għarfien, il-ħiliet, l-attitudinijiet u l-
valuri).

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) ‘żvilupp professjonali kontinwu’: il-
mezz li bih il-membri ta’ assoċjazzjonijiet 
professjonali jżommu, itejbu u jwessgħu l-
għarfien u l-ħiliet tagħhom u jiżviluppaw 
il-kwalitajiet personali meħtieġa fil-ħajja 
professjonali tagħhom.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta’ 
Tesseri Professjonali Ewropej. Dawk l-
awtoritajiet għandhom jiżguraw 

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

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 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
jgħarrfu liċ-ċittadini, inklużi lill-applikanti 
prospettivi, kif ukoll is-sħab soċjali, dwar
il-vantaġġi ta’ Karta Professjonali Ewropea 
fejn din tkun disponibbli.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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. Il-Kummissjoni 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 jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 58. Il-Kummissjoni tikkonsulta l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u s-
sħab soċjali fil-livell Ewropew u dak 
nazzjonali u l-assoċjazzjonijiet 
professjonali li jirrapreżentaw il-
professjonijiet settorjali tal-professjonijiet 
relatati dwar it-teknikalitajiet preċiżi tal-
karti ta’ professjonijiet speċifiċi. Il-
Kummissjoni tista’ wkoll tmexxi proġetti 
pilota li jkunu jqisu l-partikolaritajiet ta’ 
kull waħda mill-professjonijiet 
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ikkonċernati.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni tista’ ddaħħal Karta 
Professjonali Ewropea permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni kemm-il darba jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

1. il-professjoni għandha tkun regolata 
f’aktar minn ħames Stati Membri;

2. il-professjoni għandha jkollha potenzjal 
għoli ta' mobbiltà fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea;

3. irid ikun ġie espress interess qawwi 
min-naħa tal-professjonisti jew tal-
assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet.

Il-Kummissjoni tappoġġja lil dawk l-Istati 
Membri li jixtiequ jagħmlu l-użu tal-Karta 
Professjonali Ewropea obbligatorju għall-
professjonijiet li għalihom tkun iddaħħlet.
Dan il-proċess jista’ jiġi preċedut minn 
vlautazzjoni tal-impatt.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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 

7. Il-proċedura amministrattiva għall-ħruġ 
ta’ Karta Professjonali Ewropea ma 
tinvolvix xi spiża addizzjonali għall-
professjonist individwali.
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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.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien ġimagħtejn 
mid-data li tirċievi applikazzjoni sħiħa.
Għandha tgħarraf lill-applikant u lill-
Istat Membru li fih l-applikant beħsiebu 
jipprovdi s-servizzi, dwar il-validazzjoni 
tal-Karta Professjonali Ewropea. It-
trażmissjoni tal-informazzjoni ta’ 
validazzjoni għall-Istati Membri ospitanti 
kkonċernati għandha tikkostitwixxi d-
dikjarazzjoni speċifikata fl-Artikolu 7. L-
Istat Membru ospitanti ma jistax jeħtieġ 
dikjarazzjoni oħra skont l-Artikolu 7 għas-
sentejn ta’ wara.

1. F’setturi li mhumiex is-saħħa u l-kura 
soċjali, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien ġimagħtejn 
mid-data li tirċievi applikazzjoni sħiħa. L-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti tiżgura l-kontroll minn qabel tal-
applikazzjoni kompluta tal-professjonist 
għall-provvediment temporanju ta’ servizz 
ta’ jekk il-kwalifiki tiegħu/tagħha humiex 
konformi mar-rekwiżiti nazzjonali tal-
pajjiż ospitanti dwar il-kwalifiki biex jiġi 
pprovdut l-istess servizz. L-Istati Membri 
jipprovdu lista lill-Kummissjoni dwar ċerti 
professjonijiet fejn ix-xogħol bil-karta 
temporanja ta’ mobbiltà u skont ir-reġim 
ta’ dikjarazzjoni minn qabel irid jirrikjedi 
l-kontroll tal-applikazzjoni minn qabel .
L-Istat Membru ospitanti ma jistax 
jirrikjedi dikjarazzjoni oħra skont l-
Artikolu 7 għas-sentejn ta’ wara, sakemm 
ma jiġux espressi preokkupazzjonijiet 
prevalenti.

Emenda 28
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-miżuri 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinstab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea lid-detentur tagħha, inkluża l-
possibbiltà ta’ tniżżil tagħha jew tas-
sottomissjoni tal-aġġornamenti għall-fajl.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 58.

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-miżuri 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinstab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea lid-detentur tagħha, inkluża l-
possibbiltà ta’ tniżżil tagħha jew tas-
sottomissjoni tal-aġġornamenti għall-fajl.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 58.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien 
ġimagħtejn mid-data li tirċievi 
applikazzjoni sħiħa. Għandha tgħarraf lill-
applikant u lill-Istat Membru li fih l-
applikant beħsiebu jipprovdi s-servizzi, 
dwar il-validazzjoni tal-Karta Professjonali 
Ewropea. It-trażmissjoni tal-informazzjoni 
ta’ validazzjoni għall-Istati Membri 
ospitanti kkonċernati għandha
tikkostitwixxi d-dikjarazzjoni speċifikata 
fl-Artikolu 7. L-Istat Membru ospitanti ma 
jistax jeħtieġ dikjarazzjoni oħra skont l-

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini tivverifika l-applikazzjoni, 
toħloq u tivvalida Karta Professjonali 
Ewropea fi żmien erba’ ġimgħat mid-data 
li tirċievi applikazzjoni sħiħa. Tgħarraf lill-
applikant u lill-Istat Membru li fih l-
applikant beħsiebu jipprovdi s-servizzi, 
dwar il-validazzjoni tal-Karta Professjonali 
Ewropea. It-trażmissjoni tal-informazzjoni 
ta’ validazzjoni għall-Istati Membri 
ospitanti kkonċernati tikkostitwixxi d-
dikjarazzjoni speċifikata fl-Artikolu 7. L-
Istat Membru ospitanti ma jistax jeħtieġ 
dikjarazzjoni oħra skont l-Artikolu 7 għas-
sentejn ta’ wara, sakemm ma jiġux 
espressi preokkupazzjonijiet prevalenti 
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Artikolu 7 għas-sentejn ta’ wara. ġustifikati.
Sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet li jipprovdu għal Karta 
Professjonali Ewropea, il-Kummissjoni 
tlesti għalkollox studju tal-impatt 
iddisinjat biex jivvaluta d-durata tal-
proċedura.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ ġimagħtejn imsemmi 
fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ erba’ ġimgħat
imsemmi fil-paragrafu 1, ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien ġimgħatejn minn meta tirċievi 
applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI.
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

1. F’setturi li mhumiex is-saħħa u l-kura 
soċjali, fi żmien erba’ ġimgħat minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
tivverifika u tikkonferma l-awtentiċità u l-
validità tad-dokumenti ta’ prova 
sottomessi, toħloq il-Karta Professjonali 
Ewropea, tittrażmettiha għall-validazzjoni 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti u tgħarraf lil dik l-awtorità dwar 
il-fajl korrispondenti tal-IMI. L-applikant 
jiġi mgħarraf mill-Istat Membru ta’ oriġini 
dwar l-istadju li tinsab fih il-proċedura.
Sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-
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dispożizzjonijiet li jipprovdu għal Karta 
Professjonali Ewropea, il-Kummissjoni 
tlesti għalkollox studju tal-impatt 
iddisinjat biex jivvaluta d-durata tal-
proċedura.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-
Karta Professjonali Ewropea trażmessa 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ 
dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. Din it-talba 
ma għandhiex tissospendi t-terminu ta’ 
xahar.

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti jiddeċiedi 
dwar il-validazzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea skont il-paragrafu 1 fi żmien 
xahar mid-data li fiha jirċievi l-Karta 
Professjonali Ewropea trażmessa mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji 
ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jitlob informazzjoni addizzjonali mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. Din it-talba tissospendi 
l-perjodu ta’ xahar.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna l-azzjoni dixxiplinari jew is-
sanzjonijiet penali meħuda jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn li x’aktarx 
ikollhom konsegwenzi fuq it-twettiq tal-
attivitajiet tad-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva.

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna wkoll l-azzjoni dixxiplinarja
jew is-sanzjonijiet penali jew 
amministrattivi meħuda, jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn li x’aktarx 
ikollhom konsegwenzi fuq it-twettiq tal-
attivitajiet tad-detentur tal-Karta 
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Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-fajl tal-IMI 
korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa bi 
kwalunkwe aġġornamenti mill-awtoritajiet 
kompetenti kkonċernati.

Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva.
Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Kull aġġornament ikun ibbażat 
fuq deċiżjoni minn qabel mogħtija minn 
qorti jew minn awtorità kompetenti li 
tipprojbixxi professjonist milli jeżerċita l-
attività professjonali tiegħu. Id-detentur 
tal-Karta Professjonali Ewropea u l-
awtoritajiet kompetenti involuti fil-fajl tal-
IMI korrispondenti jiġu mgħarrfa mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe aġġornamenti 
mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, il-professjoni, is-sistema
applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti 
involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi 
marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal 
prova valida ta' identità.

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea tkun limitata għall-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi aċċertat 
id-dritt tad-detentur li jeżerċita l-
professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, ir-reġim applikabbli, l-
awtoritajiet kompetenti involuti, in-numru 
tal-karta, il-karatteristiċi marbuta mas-
sigurtà, l-edukazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenzi professjonali formali, korsijiet 
ta’ taħriġ li huma ta’ importanza għas-
sikurezza pubblika u r-referenza għal 
prova valida ta' identità.

Ġustifikazzjoni

Sabiex min iħaddem ikun jista' jiddetermina jekk fornitur ta' servizz jissodisfax ir-rekwiżiti ta' 
funzjoni ta' xogħol partikolari, l-informazzjoni fuq l-edukazzjoni tal-fornitur ta’ servizz u l-
korsijiet ta’ taħriġ li attenda kif ukoll l-esperjenza professjonali għandhom jidhru fuq il-karta 
professjonali.
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Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kull mument, id-detentur ta’ Karta 
Professjonali Ewropea jkollu d-dritt li jista’
jitlob ir-rettifika, it-tħassir jew l-imblukkar 
tal-fajl tiegħu ġewwa s-sistema tal-IMI u li 
jkun mgħarraf b’dan id-dritt fil-mument ta’ 
ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea, u 
għandu jiġi mfakkar dwar dan kull sentejn 
wara l-ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea tiegħu.

5. L-Istati Membri jiżguraw li, f’kull 
mument, id-detentur ta’ Karta Professjonali 
Ewropea jkollu d-dritt li mingħajr ħlas
jitlob ir-rettifika, it-tħassir jew l-imblukkar 
tal-fajl tiegħu ġewwa s-sistema tal-IMI u li 
jkun mgħarraf b’dan id-dritt fil-mument 
tal-ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea, u 
għandu jiġi mfakkar dwar dan kull sentejn 
wara l-ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea tiegħu.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e - paragrafu 7 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva
msemmija fl-Artikolu 58.

Il-Kummissjoni tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni jiġu adottati skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 58.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandha tagħti aċċess parzjali 
għal attività professjonali fit-territorju 
tagħha dejjem jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti tagħti aċċess parzjali għal attività 
professjonali fit-territorju tagħha, wara li 
tikkonsulta mas-sħab soċjali nazzjonali 
relevanti u l-assoċjazzjonijiet 
professjonali li jirrappreżentaw il-
professjonijiet settorjali li l-applikant ikun 
jappartieni għalihom, dejjem jekk jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-differenzi bejn l-attività professjonali 
mwettqa fl-Istat Membru ta’ oriġini u l-
professjoni rregolata fl-Istat Membru 
ospitanti tant huma kbar li fil-verità, l-
applikazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens ikunu 
jirriżultaw fi ħtieġa li l-applikant ilesti 
programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ 
meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti sabiex 
ikollu aċċess għall-professjoni rregolata 
sħiħa fl-Istat Membru ospitanti;

(a) id-differenzi li jeżistu bejn l-attività 
professjonali legalment mwettqa fl-Istat 
Membru ta’ oriġini u l-professjoni 
rregolata fl-Istat Membru ospitanti bħala 
tali tant huma kbar oġġettivament li l-
applikazzjoni neċessarja tal-miżuri ta’ 
kumpens tkun tammonta għar-rekwiżit li l-
applikant ilesti l-programm sħiħ ta’ 
edukazzjoni u taħriġ meħtieġ fl-Istat 
Membru ospitanti sabiex ikun jista' jgawdi 
minn aċċess sħiħ għall-professjoni 
rregolata fl-Istat Membru ospitanti;

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-attività professjonali tista’ tiġi 
separata b’mod oġġettiv minn attivitajiet 
oħra li jaqgħu taħt il-professjoni rregolata 

(b) l-attività professjonali tista’ tiġi 
separata b’mod oġġettiv minn attivitajiet 
oħra li jaqgħu taħt il-professjoni rregolata 
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fl-Istat Membru ospitanti. fl-Istat Membru ospitanti. Matul il-
valutazzjoni ġenerali dwar jekk attività 
titqiesx bħala separabbli minn attivitajiet 
oħra, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti għandhom 
jikkunsidraw, fost ħwejjeġ oħra, jekk l-
attività hijiex eżerċitata bħala attività 
awtonoma fl-Istat Membru ta’ oriġini.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-Kummissjoni f’dan l-artikolu jmur lilhinn minn dak li ddeċidiet il-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea fis-sentenza tagħha tad-19 ta’ Janar 2006 (C-330/03 (Colegio)).
Filwaqt li l-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-Istat Membru għandu jaċċetta li attività tista’ 
tkun separabbli meta l-attività tista’ tiġi eżerċitata bħala attività awtonoma fl-Istat Membru 
ta’ oriġini, il-Qorti tal-Ġustizzja hija anqas kategorika u tgħid li dan il-kriterju għandu 
jikkostitwixxi element neċessarju fil-proċess tad-determinazzjoni tal-aċċess parzjali.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-punt (b), attività 
għandha titqies li hija separabbli jekk 
titwettaq bħala attività awtonoma fl-Istat 
Membru ta’ oriġini.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Insegwitu tal-bidliet magħmula fil-punt 1 tal-Artikolu 4f.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn raġuni 

2. L-Istat Membri jistgħu jirrifjutaw li 
japplikaw il-prinċipju ta’ aċċess parzjali
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imperattiva ta’ interess ġenerali, bħas-
saħħa pubblika, tkun tiggarantixxi l-kisba 
tal-objettiv mixtieq u ma tkunx tmur lil 
hinn minn dak li huwa strettament 
neċessarju.

jekk ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn 
raġuni prijoritarja ta’ interess pubbliku,
bħas-saħħa pubblika, is-sikurezza tal-
pazjenti jew il-ħarsien tal-konsumatur, 
tkun tiggarantixxi l-kisba tal-objettiv 
mixtieq u ma tkunx tmur lil hinn minn dak 
li huwa strettament neċessarju.

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikazzjonijiet għall-istabbiliment
fl-Istat Membru ospitanti għandhom jiġu 
eżaminati skont il-Kapitoli I u IV tat-Titolu 
III fil-każ ta’ stabbiliment fl-Istat Membru 
ospitanti.

3. Fil-każ ta’ stabbiliment fl-Istat Membru 
ospitanti, l-applikazzjonijiet għal 
stabbiliment jiġu eżaminati skont il-
Kapitoli I u IV tat-Titolu III mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
flimkien mas-sħab soċjali nazzjonali u l-
assoċjazzjonijiet professjonali li 
jirrappreżentaw il-professjonijiet 
settorjali.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jinvolvu s-sħab soċjali nazzjonali 
kulmeta jkunu qed jipprovdu aċċess parzjali lil fornitur ta’ servizz partikolari li jagħmel parti 
minn professjoni settorjali li s-sħab soċjali jirrapreżentaw.

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn il-fornitur tas-servizzi jittrasferixxi 
ruħu, jekk wettaq dik il-professjoni fi Stat 
Membru wieħed jew aktar għal minimu ta’ 
sentejn matul l-aħħar 10 snin qabel il-

(b) fejn il-fornitur tas-servizzi jittrasferixxi 
ruħu, jekk wettaq dik il-professjoni fi Stat 
Membru wieħed jew aktar għal minimu ta’ 
sentejn matul l-aħħar 10 snin qabel il-
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forniment tas-servizzi meta l-professjoni 
ma tkunx irregolata fl-Istat Membru ta’ 
stabbiliment.

forniment tas-servizzi meta l-professjoni 
ma tkunx irregolata fl-Istat Membru ta’ 
stabbiliment. Il-provvediment ta’ servizzi 
fl-industrija tal-kostruzzjoni jiġi eskluż 
minn din il-libertà ġenerali li jiġu 
pprovduti servizzi. Il-kundizzjoni li 
tirrikjedi sentejn ta’ eżerċitar ma 
tapplikax meta jew il-professjoni jew l-
edukazzjoni u t-taħriġ li jwasslu għall-
professjoni jkunu regolati.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-perikolu li s-sottokuntratturi fl-industrija tal-kostruzzjoni jwettqu xogħol fi Stat 
Membru li mhuwiex pajjiżhom mingħajr ma jkollhom il-kwalifiki minimi meħtieġa Dan 
għandu jiġi eskluż sabiex il-ħaddiema fl-industrija tal-kostruzzjoni jiġu protetti mid-dumpjing 
soċjali.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fornitur tas-servizz qed jakkumpanja 
r-riċevitur tas-servizz, dejjem jekk ir-
residenza abitwali tar-riċevitur tas-servizz 
tkun fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u l-professjoni ma 
tidhirx fuq il-lista msemmija fl-
Artikolu 7(4).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proposta mill-Kummissjoni se tagħti fornitur ta’ servizz mingħajr sentejn esperjenza ta’ 
xogħol il-possibbiltà li jipprovdi servizzi għal persuna ta’ l-istess ċittadinanza. Dan jista’ 
madankollu jimplika li l-fornituri ta’ servizz barranin se jkunu jistgħu jqabblu ħaddiema minn 
Stat Membru ta’ oriġini tal-fornitur ta’ servizz taħt kundizzjonijiet aktar laxki minn dawn li 
jkunu japplikaw għall-ħaddiema tal-istat Membru ospitanti.

Emenda 45
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżdied il-paragrafu 4 li ġej: imħassar
"4. Fil-każ ta’ nutara, l-istrumenti 
awtentiċi u attivitajiet oħra ta’ 
awtentikazzjoni li jeħtieġu s-siġill tal-Istat 
Membru ospitanti għandhom jiġu esklużi 
mill-forniment tas-servizzi.”.

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni ta’ ċerti servizzi f'każ ta' nutara deħlin, jiġifieri l-istrumenti awtentiċi u l-
attivitajiet l-oħra ta' awtentikazzjoni li jirrikjedu s-siġill tal-Istat Membru, tkun toħloq żewġ 
gruppi ta’ nutara b’kompetenzi differenti. Din is-sitwazzjoni tista’ toħloq distorsjonijiet fil-
ħarsien tad-drittijiet tal-konsumaturi u tkun tirrikjedi l-obbligu li wieħed jgħarraf kif dovut 
lill-konsumaturi.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt i
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(e) għal professjonijiet fis-settur tas-
sigurtà u fis-settur tas-saħħa, fejn l-Istat
Membru jkun jeħtieġ dan għaċ-ċittadini 
tiegħu, prova ta’ ebda sospensjoni 
temporanja jew finali mit-twettiq tal-
professjoni u l-ebda kundanna penali”.

“(e) għall-professjonijiet kollha, fejn ikun 
previst mill-Istat Membru, prova ta’ ebda 
sospensjoni temporanja jew finali mit-
twettiq tal-professjoni u l-ebda kundanna 
penali”.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta’ prova tal-kwalifiki formali 
msemmija fl-Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ 
ċertifikati ta’ drittijiet miksuba msemmija 
fl-Artikoli 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 
43, provi li jikkonfermaw għarfien 
suffiċjenti tal-lingwa tal-Istat Membru 
ospitanti.

(f) fil-każ ta’ prova tal-kwalifiki formali 
msemmija fl-Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ 
ċertifikati ta’ drittijiet miksuba msemmija 
fl-Artikoli 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 
43, provi li jikkonfermaw għarfien 
suffiċjenti tal-lingwa tal-Istat Membru 
ospitanti.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a – punt ii a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii a)
jiġi miżjud il-punt (fa) li ġej:

fa) għall-professjonisti kollha, provi tal-
għarfien tal-lingwa tal-Istat Membru 
ospitanti.";

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-ewwel forniment ta’ servizzi, fil-
każ ta’ professjonijiet irregolati li jkollhom 
implikazzjonijiet fuq is-saħħa jew is-
sikurezza pubblika, li ma jibbenefikawx 
minn rikonoxximent awtomatiku taħt il-
Kapitolu II jew III tat-Titolu III, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ 
tivverifika l-kwalifiki professjonali tal-
fornitur ta’ servizz qabel l-ewwel 
forniment ta’ servizzi. Verifika minn qabel 

4. Għall-ewwel forniment ta’ servizzi, fil-
każ ta’ professjonijiet irregolati 
b’raġunijiet imperattivi relatati mal-
interess pubbliku, li ma jibbenefikawx 
minn rikonoxximent awtomatiku taħt il-
Kapitolu III tat-Titolu III, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ 
tivverifika l-kwalifiki professjonali tal-
fornitur ta’ servizz qabel l-ewwel 
forniment ta’ servizzi. Verifika minn qabel 
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bħal din għandha tkun possibbli biss meta 
l-iskop tal-verifika jkun li tevita dannu 
serju għas-saħħa jew għas-sikurezza tar-
riċevitur tas-servizz minħabba nuqqas ta’ 
kwalifika professjonali tal-fornitur tas-
servizz u fejn din ma tmurx lil hinn minn 
dak li huwa neċessarju għal dak l-iskop.

bħal din tkun possibbli biss meta l-iskop 
tal-verifika jkun li tevita dannu serju għas-
saħħa jew għas-sikurezza tar-riċevitur tas-
servizz, tal-fornitur tas-servizz jew tal-
pubbliku in ġenerali minħabba nuqqas ta’ 
kwalifika professjonali tal-fornitur tas-
servizz u fejn din ma tmurx lil hinn minn 
dak li huwa neċessarju għal dak l-iskop.

Ġustifikazzjoni

L-eżentar tal-professjonijiet taħt il-Kapitolu II tat-Titolu III jista’ jkollu konsegwenzi negattivi 
għas-saħħa u s-sikurezza pubblika, peress li l-eżenzjoni tkun tfisser li dawk li jaħdmu għal 
rashom u l-maniġers mingħajr verifiki tal-kwalifiki minn qabel huma permessi li jwettqu 
servizzi fi Stat Membru ieħor. Peress li ħafna ħaddiema minn barra jaħdmu għal rashom fis-
settur tal-bini u l-kostruzzjoni ta’ xi Stati Membri, l-eżentar ta’ dawk li jaħdmu għal rashom 
milli jsirulhom verifiki minn qabel jista’ jkollu implikazzjonijiet severi għas-saħħa u s-
sikurezza fuq ix-xogħol f’dan is-settur.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-lista ta’ 
professjonijiet li għalihom hija meħtieġa 
verifika minn qabel tal-kwalifiki sabiex jiġi 
evitat dannu serju għas-saħħa jew għas-
sikurezza tar-riċevitur tas-servizz skont il-
liġijiet u r-regolamenti nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b’ġustifikazzjoni speċifika 
għall-inklużjoni ta’ kull waħda minn dawn 
il-professjonijiet fil-lista.

L-Istati Membri jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwar il-lista ta’ 
professjonijiet li għalihom hija meħtieġa 
verifika minn qabel tal-kwalifiki sabiex jiġi 
evitat dannu serju għall-interess pubbliku
skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali.
L-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b’ġustifikazzjoni speċifika 
għall-inklużjoni ta’ kull waħda minn dawn 
il-professjonijiet fil-lista.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 22 tal-Premessa 4.

Emenda 51
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 –sottopunt c
2011/0435(COD)
Artikolu 7 – paragrafu 4 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien massimu ta’ xahar minn meta tiġi 
riċevuta d-dikjarazzjoni u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha, l-awtorità kompetenti 
għandha tgħarraf lill-fornitur tas-servizz 
jew bid-deċiżjoni tagħha li mhijiex se 
tivverifika l-kwalifiki tiegħu jew inkella 
bir-riżultat ta’ verifika bħal din. Fejn ikun 
hemm diffikultà li tkun se tirriżulta 
f’dewmien, l-awtorità kompetenti għandha
tinnotifika lill-fornitur tas-servizz fi żmien 
xahar bir-raġuni għad-dewmien. Id-
diffikultà għandha tiġi solvuta fi żmien 
xahar wara dik in-notifika u d-
Deċiżjoni trid tiġi finalizzata fi żmien it-
tieni xahar wara r-riżoluzzjoni tad-
diffikultà.

Fi żmien massimu ta’ xahar minn meta tiġi 
riċevuta d-dikjarazzjoni u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha, l-awtorità kompetenti 
tgħarraf lill-fornitur tas-servizz jew bid-
deċiżjoni tagħha li mhijiex se tivverifika l-
kwalifiki tiegħu jew inkella bir-riżultat ta’ 
verifika bħal din. Fejn ikun hemm 
diffikultà li tkun se tirriżulta f’dewmien, l-
awtorità kompetenti tinnotifika lill-fornitur 
tas-servizz fi żmien xahar bir-raġuni għad-
dewmien. Id-diffikultà tiġi solvuta malajr 
kemm jista’ jkun wara dik in-notifika u d-
deċiżjoni trid tiġi finalizzata fi żmien it-
tieni xahar wara r-riżoluzzjoni tad-
diffikultà.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm differenza sostanzjali bejn 
il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-
servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru 
ospitanti, tant li d-differenza tkun ta’ dannu 
għas-saħħa jew is-sikurezza pubblika, u 
ma tistax tiġi kkumpensata minn 
esperjenza professjonali jew tagħlim tul il-
ħajja tal-fornitur tas-servizz, l-Istat 
Membru ospitanti għandu jagħti lill-
fornitur tas-servizz l-opportunità li juri, 
b’mod partikolari permezz ta’ test tal-
aptitudni, li hu kiseb l-għarfien jew il-
kompetenza neqsin. Fi kwalunkwe każ, irid 
ikun possibbli li jiġi pprovdut is-servizz fi 

Fejn ikun hemm differenza sostanzjali bejn 
il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-
servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru 
ospitanti, tant li d-differenza tkun tali li 
tkun ta’ dannu għall-interess pubbliku, l-
Istat Membru ospitanti jagħti lill-fornitur 
tas-servizz l-opportunità li juri, b'mod 
partikolari permezz ta' test ta' kapaċità, li 
huwa kiseb l-għarfien jew il-kompetenza li 
huma neqsin. Fi kwalunkwe każ, irid ikun 
possibbli li jiġi pprovdut is-servizz fi 
żmien xahar minn meta tittieħed 
Deċiżjoni skont it-tielet subparagrafu.
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żmien xahar minn meta tittieħed 
Deċiżjoni skont it-tielet subparagrafu.

Ġustifikazzjoni

It-tagħlim informali (‘titgħallem billi tagħmel’) mhuwiex sostitut għat-taħriġ formali u għat-
taħriġ ulterjuri ta’ perfezzjonament (pereżempju fis-sura ta’ korsijiet alternanti).

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ komunikazzjoni mill-
awtorità kompetenti fi ħdan id-dati ta’ 
skadenza stabbiliti fit-tielet u r-raba’ 
subparagrafi, jista’ jiġi pprovdut is-
servizz.

imħassar

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment, f’każ li jkun hemm dubji, 
sabiex jipprovdu kull informazzjoni 
rilevanti għal-legalità tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u tal-kondotta tajba 
tiegħu, kif ukoll għan-nuqqas ta’ kull 
sanzjoni dixxiplinarja jew penali ta’ natura 
professjonali. Fil-każ ta’ kontroll tal-
kwalifiki, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment informazzjoni dwar il-
korsijiet ta’ taħriġ tal-fornitur tas-servizz sa 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment, f’każ li jkun hemm dubji, 
sabiex jipprovdu kull informazzjoni 
rilevanti għal-legalità tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizz u tal-kondotta tajba 
tiegħu, kif ukoll għan-nuqqas ta’ kull 
sanzjoni dixxiplinarja jew penali ta’ natura 
professjonali. Fil-każ ta’ kontroll tal-
kwalifiki, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment informazzjoni dwar il-
korsijiet ta’ taħriġ tal-fornitur tas-servizz sa 
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fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati 
d-differenzi sostanzjali li x’aktarx jkunu ta’ 
dannu għas-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika. L-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru ta’ stabbiliment għandhom
jipprovdu dik l-informazzjoni skont l-
Artikolu 56.”

fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati 
d-differenzi sostanzjali li x’aktarx jkunu ta’ 
dannu għall-interess pubbliku. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment jipprovdu dik l-
informazzjoni skont l-Artikolu 56.”.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 5 tal-Premessa 4.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull prova ta’ kwalifika formali jew sett ta’ 
provi ta’ kwalifiki formali maħruġa minn 
awtorità kompetenti fi Stat Membru, li 
jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess ta’ taħriġ 
fl-Unjoni, fuq bażi full-time jew part-time, 
fi ħdan jew barra l-programmi formali, li 
jkun rikonoxxut minn dak l-Istat Membru 
bħala ta’ livell ekwivalenti u li jagħti lid-
detentur l-istess drittijiet ta’ aċċess jew 
għat-twettiq ta’ professjoni jew li 
jippreparah għat-twettiq ta’ dik il-
professjoni, għandhom jiġu ttrattati bħala 
prova ta’ kwalifiki formali ta’ tip kopert 
mill-Artikolu 11, inkluż il-livell 
inkwistjoni.

Kull prova ta’ kwalifika formali jew sett ta’ 
provi ta’ kwalifiki formali maħruġa minn 
awtorità kompetenti fi Stat Membru, li 
jiċċertifikaw it-tlestija b’suċċess ta’ taħriġ 
fl-Unjoni, fuq bażi full-time jew part-time, 
fi ħdan programmi formali, li jkun 
rikonoxxut minn dak l-Istat Membru bħala 
ta’ livell ekwivalenti u li jagħti lid-detentur 
l-istess drittijiet ta’ aċċess jew għat-twettiq 
ta’ professjoni jew li jippreparah għat-
twettiq ta’ dik il-professjoni, jiġu ttrattati 
bħala prova ta’ kwalifiki formali ta’ tip 
kopert mill-Artikolu 11, inkluż il-livell 
inkwistjoni.

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ mhux formali (‘titgħallem billi tagħmel’) ma jistax jitqies li hu l-istess bħat-taħriġ 
formali li jinvolvi valutazzjonijiet tal-prestazzjoni. L-istatus tat-taħriġ formali jkun qed 
jitqiegħed f’periklu u l-kwalità tas-servizzi pprovduti tkun imdgħajfa severament.

Emenda 56
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jista’ jiċħad 
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza fejn il-kwalifika nazzjonali 
meħtieġa għat-twettiq tal-professjoni fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru tkun 
klassifikata fil-punti (d) jew (e) tal-
Artikolu 11.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13(4) ikun iżomm lill-imgħallmin tas-sengħa milli jidħlu f’attivitajiet 
transkonfinali. Huma jappartjenu għall-kategorija ttrattata fl-Artikolu 11c.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a)
Jiddaħħal l-Artikolu 13a li ġej:
“Artikolu 13a
Fejn Stat Membru jirrikjedu mill-
professjonisti tiegħu stess li jidħlu għal 
żvilupp professjonali kontinwu u li juru li 
dan qed jagħmluh, dan l-Istat Membru 
jkollu l-jedd ukoll li jestendi dan ir-
rekwiżit lill-professjonisti minn Stati 
Membri oħra li jkollhom il-ħsieb li 
jipprattikaw fit-territorju tiegħu.”

Emenda 58
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “L-Artikolu 13 ma għandux jipprekludi
l-Istat Membru ospitanti milli jitlob lill-
applikant sabiex jagħmel perjodu ta’ 
adattament sa tliet snin jew sabiex jagħmel 
test tal-aptitudni jekk it-taħriġ li jkun 
irċieva ikopri suġġetti sostanzjalment 
differenti fir-rigward tal-attivitajiet 
professjonali differenti minn dawk koperti 
mit-taħriġ fl-Istat Membru ospitanti.”

1. “L-Artikolu 13 ma jipprekludix l-Istat 
Membru ospitanti milli jitlob lill-applikant 
sabiex jagħmel perjodu ta’ adattament sa 
tliet snin jew sabiex jagħmel test tal-
aptitudni jekk it-taħriġ li jkun irċieva ikopri 
suġġetti sostanzjalment differenti fir-
rigward tal-attivitajiet professjonali 
differenti minn dawk koperti mit-taħriġ fl-
Istat Membru ospitanti, jekk it-tul tat-
taħriġ li tiegħu jagħti prova jkun ta’ mill-
anqas sena iqsar mill-perjodu minimu 
rekwiżit mill-Istat Membru ospitanti, 
u/jew jekk fl-Istat Membru ospitanti l-
professjoni rregolata tkun tikkonsisti 
f'attività professjonali rregolata waħda 
jew aktar li ma jeżistux fil-professjoni 
korrispondenti fl-Istat Membru ta’ oriġini 
tal-applikant, u jekk din id-differenza 
tkun tikkonsisti f’taħriġ speċifiku li huwa 
rekwiżit fl-Istat Membru ospitanti u li 
jkopri materji sostanzjalment differenti 
minn dawk koperti mill-attestazzjoni ta’ 
kompetenza jew evidenza ta’ kwalifiki 
formali li jkollu l-applikant.”

Ġustifikazzjoni

M’huwiex ċar għala l-kriterji (a) u (c) tal-Artikolu 14(1) m’għandhomx japplikaw aktar fil-
ġejjieni. Dawn ħarġu strumenti effettivi ħafna għall-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri.
L-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-kriterji (a) u (c) jibqgħu hemm u ma jitneħħewx..

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Fil-paragrafu 3, is-subparagrafu li ġej 
huwa mdaħħal wara l-ewwel 
subparagrafu:

imħassar

“Għall-professjoni ta’ nutar, l-Istat 
Membru ospitanti jista’ jikkunsidra l-
attivitajiet speċifiċi ta’ din il-professjoni 
fit-territorju tiegħu, b’mod partikolari fir-
rigward tal-liġi li trid tiġi applikata, meta 
jiddetermina l-miżura ta’ kumpens.”

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-adattamenti tal-listi ta’ 
attivitajiet stabbiliti fl-Anness IV li huma 
s-suġġett ta’ rikonoxximent tal-esperjenza 
professjonali skont l-Artikolu 16 bil-għan li 
tiġi aġġornata jew iċċarata n-nomenklatura, 
dejjem jekk dan ma jinvolvi l-ebda tnaqqis 
tal-ambitu tal-attivitajiet relatati mal-
kategoriji individwali.”

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti ddelegati skont l-Artikolu 58a rigward 
iż-żidiet mal-listi ta’ attivitajiet stabbiliti fl-
Anness IV li huma s-suġġett ta’ 
rikonoxximent tal-esperjenza professjonali 
skont l-Artikolu 16 bil-għan li tiġi 
aġġornata jew iċċarata n-nomenklatura, 
dejjem jekk dan ma jinvolvi l-ebda tnaqqis 
tal-ambitu tal-attivitajiet relatati mal-
kategoriji individwali.”. L-attivitajiet 
professjonali li jkunu diġà ġew inklużi 
f’lista partikolari ma jiġux imċaqilqa għal 
lista oħra.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a rigward l-emendi għal-listi 
stabbiliti fil-punt 5.2.1 tal-Anness V bil-
għan li tadattaha għall-progress edukattiv, 
xjentifiku u tekniku.”

“Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
rigward l-emendi għal-listi stabbiliti fil-
punt 5.2.1 tal-Anness V bil-għan li 
tadattaha għall-progress edukattiv, 
xjentifiku u tekniku, u għall-iżvilupp u l-
evoluzzjoni tal-professjoni tal-infirmiera.”

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22 –sottopunt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ tal-infirmiera responsabbli mill-
kura ġenerali għandu jinvolvi tal-inqas tliet 
snin ta’ studju, li jistgħu jiġu espressi wkoll 
bil-krediti tal-ECTS ekwivalenti, li 
jikkonsisti f’tal-inqas 4 600 siegħa ta’ 
taħriġ teoretiku u kliniku, it-tul ta' żmien 
tat-taħriġ teoretiku jirrappreżenta tal-inqas 
terz u t-tul ta' żmien tat-taħriġ kliniku tal-
inqas nofs id-dewmien minimu tat-taħriġ.
L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
eżenzjonijiet parzjali lil persuni li diġà 
rċivew parti mit-taħriġ tagħhom f’korsijiet 
li huma tal-inqas ta’ livell ekwivalenti..

It-taħriġ tal-infirmiera responsabbli mill-
kura ġenerali jinvolvi tal-inqas tliet snin ta’ 
studju, li jistgħu jiġu espressi wkoll bil-
krediti tal-ECTS ekwivalenti, li jikkonsisti 
f’tal-inqas 4 600 siegħa ta’ taħriġ teoretiku 
u kliniku, fejn it-tul ta' żmien tat-taħriġ 
teoretiku jirrappreżenta tal-inqas terz u t-tul 
ta' żmien tat-taħriġ kliniku tal-inqas nofs it-
tul minimu tat-taħriġ. L-Istati Membri 
jistgħu jagħtu eżenzjonijiet parzjali lil 
persuni li diġà rċivew parti mit-taħriġ 
tagħhom f’korsijiet li huma tal-inqas ta’ 
livell ekwivalenti..

Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 23a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 33b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a)
Għandu jiddaħħal l-Artikolu 33b li ġej:
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"Artikolu 33b
Dispożizzjonijiet tranżizzjonali
Minn [daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva], l-Istati Membri 
jkollhom perjodu ta’ sitt snin sabiex fih 
jadattaw is-sistemi ta’ taħriġ tagħhom 
skont ir-rekwiżiti l-ġodda tal-Artikolu 31 
(1) rigward ir-rekwiżit ta’ 12-il sena ta’ 
edukazzjoni ġenerali għall-infirmiera u l-
qwiebel jew suċċess f’eżami ta’ livell 
ekwivalenti."

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 24 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“It-taħriġ dentali bażiku għandu jinkludi 
total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju 
full-time teoretiku u prattiku, li jista’ 
jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-
ECTS ekwivalenti, li tal-inqas jinvolvi l-
programm spjegat fl-Anness V, punt 5.3.1 
u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li 
jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell 
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

“It-taħriġ dentali bażiku jinkludi total ta’ 
mill-inqas ħames snin, li jista’ jingħata 
wkoll f’termini ta’ 300 kreditu tal-ECTS 
ekwivalenti, u jikkonsisti f’tal-anqas 5000 
siegħa ta’ studju teoretiku u prattiku full-
time, li tal-inqas ikun jikkonsisti fil-
programm deskritt fl-Anness V, punt 5.3.1 
u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li 
jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell 
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi tmiem it-taħriġ teoretiku u prattiku, 
taħriġ prattiku għal sitt xhur fi spiżerija li 
hija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar 
taħt is-superviżjoni ta’ dak id-dipartiment 

(b) matul jew fi tmiem it-taħriġ teoretiku u 
prattiku, taħriġ prattiku għal sitt xhur fi 
spiżerija li hija miftuħa għall-pubbliku jew 
fi sptar taħt is-superviżjoni ta’ dak id-
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farmaċewtiku tal-isptar. dipartiment farmaċewtiku tal-isptar.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-inqas erba’ snin ta’ studju full-time 
f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim 
komparabbli li jwasslu għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju u 
tal-inqas sentejn ta’ taħriġ prattiku bi ħlas;

(a) tal-inqas erba’ snin ta’ studju full-time 
f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim 
komparabbli li jwasslu għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju u 
tal-inqas sentejn ta’ taħriġ prattiku;

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-taħriġ prattiku bi ħlas jrid jitwettaq fi 
Stat Membru, taħt is-superviżjoni ta’ 
persuna li tipprovdi garanziji adegwati 
rigward l-abilità tagħha sabiex tipprovdi 
taħriġ prattiku. Dan għandu jitwettaq wara 
t-tlestija tal-istudju msemmi fil-paragrafu 
1. It-tlestija tat-taħriġ prattiku bi ħlas jrid 
jiġi kkonfermat f’ċertifikat li jakkumpanja 
l-provi ta’ kwalifiki formali.

3. It-taħriġ prattiku jrid jitwettaq fi Stat 
Membru, taħt is-superviżjoni ta’ persuna li 
tipprovdi garanziji adegwati rigward l-
abilità tagħha sabiex tipprovdi taħriġ 
prattiku. Dan għandu jitwettaq wara t-
tlestija tal-istudju msemmi fil-paragrafu 1.
It-tlestija tat-taħriġ prattiku jrid jiġi 
kkonfermat f’ċertifikat li jakkumpanja l-
provi ta’ kwalifiki formali.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi għal (d) l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi għal 
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dan il-qafas ta’ taħriġ komuni għandhom 
jirreferu għal livelli tal-Qafas tal-Kwalifiki 
Ewropej, kif definit fl-Anness II tar-
Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment tal-Qafas ta’ Kwalifiki 
Ewropej għat-tagħlim tul il-ħajja(*);

dan il-qafas ta’ taħriġ komuni għandhom 
jirreferu għall-livelli tal-Artikolu 11 ta’ 
din id-Direttiva;

L-Artikolu 11 m’għandux ikun 
applikabbli għall-professjonijiet irregolati 
skont l-Anness V, punt 1.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-professjoni kkonċernata mhijiex la 
koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor 
u lanqas diġà rregolata skont il-Kapitolu III 
tat-Titolu III;

(e) il-professjoni kkonċernata mhijiex la 
koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor 
u lanqas diġà rregolata skont il-Kapitolu III 
tat-Titolu III, jew l-Artikolu 10, punt b;

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-qafas ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess korrett trasparenti, inkluż ma’ 
partijiet ikkonċernati mill-Istati Membri 
fejn il-professjoni mhijiex irregolata;

(f) il-qafas ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess korrett trasparenti, inkluż mas-
sħab soċjali nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali li jirrappreżentaw il-
professjonijiet settorjali, u l-partijiet
interessati mill-Istati Membri fejn il-
professjoni hija rregolata jew mhijiex 
irregolata;

Emenda 71
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49b – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-test ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess trasparenti b'mod xieraq, inklużi l-
partijiet interessati mill-Istati Membri fejn 
il-professjoni mhijiex irregolata;

(c) it-test ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess korrett trasparenti, inkluż mas-
sħab soċjali nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali li jirrappreżentaw il-
professjonijiet settorjali, u l-partijiet
interessati mill-Istati Membri fejn il-
professjoni hija rregolata jew mhijiex 
irregolata;

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe 
verifika tal-għarfien ta’ lingwa titwettaq 
minn awtorità kompetenti wara li jkunu 
ttieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 4d, 7(4) u 51(3) u jekk ikun hemm 
dubju serju u konkret dwar jekk huwiex 
biżżejjed l-għarfien lingwistiku tal-
professjonist fir-rigward tal-attivitajiet 
professjonali li dik il-persuna beħsiebha
twettaq.

Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe 
verifika tal-għarfien ta’ lingwa titwettaq 
minn awtorità kompetenti mingħajr ħlas 
min-naħa tal-applikant, u jekk ikun hemm 
dubju konkret dwar jekk huwiex biżżejjed 
l-għarfien lingwistiku tal-professjonist fir-
rigward tal-attivitajiet professjonali li dik 
il-persuna bi ħsiebha twettaq.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ professjonijiet Fil-każ ta’ professjonijiet 
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b’implikazzjonijiet fuq is-saħħa tal-
pazjenti, l-Istati Membri jistgħu jagħtu d-
dritt lill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
iwettqu verifiki tal-għarfien tal-lingwa li 
jkopru l-professjonisti kollha kkonċernati 
jekk dan ikun espressivament mitlub mis-
sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali, jew 
fil-każ ta’ professjonisti li jaħdmu għal 
rashom mhux affiljati mas-sistema ta’ kura
tas-saħħa nazzjonali, minn 
organizzazzjonijiet nazzjonali tal-pazjenti 
li jkunu rappreżentanti.

b’implikazzjonijiet għas-saħħa pubblika u
għas-sikurezza tal-pazjenti jew għall-
kwalità fl-edukazzjoni, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu d-dritt lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex iwettqu verifiki tal-
għarfien tal-lingwa li jkopru l-
professjonisti kollha kkonċernati jekk dan 
ikun espressivament mitlub mis-sistema 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali, jew fil-każ 
ta’ professjonisti li jaħdmu għal rashom 
mhux affiljati mas-sistema tal-kura tas-
saħħa nazzjonali, minn organizzazzjonijiet 
nazzjonali tal-pazjenti li jkunu 
rappreżentanti jew minn sħab soċjali. Il-
kontroll tal-għarfien tal-lingwa mwettqa 
mill-awtorità kompetenti għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-jedd li għandu min 
iħaddem biex iwettaq aktar verifiki skont 
il-każ.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 - paragrafu 2 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull verifika tal-għarfien lingwistiku
għandha tkun limitata għall-għarfien ta’ 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru skont l-għażla tal-persuna 
kkonċernata, għandha tkun proporzjonata 
mal-attività li għandha titwettaq u mingħajr 
ħlas għall-professjonist. Il-persuna 
kkonċernata għandha titħalla tappella dawn 
il-verifiki quddiem qrati nazzjonali.

Kull verifika tal-għarfien lingwistiku tkun 
proporzjonata mal-attività li għandha 
titwettaq u mingħajr ħlas għall-
professjonist. Il-persuna kkonċernata 
għandha titħalla tappella dawn il-verifiki 
quddiem qrati nazzjonali.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a – Titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku bi ħlas Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jingħata aċċess għal professjoni 
rregolata, l-Istat Membru ta’ oriġini 
għandu jirrikonoxxi t-taħriġ prattiku bi 
ħlas imwettaq fi Stat Membru ieħor u 
ċertifikat minn awtorità kompetenti ta’ dak 
l-Istat Membru.”.

Bil-għan li jingħata aċċess għal professjoni 
rregolata, l-Istat Membru ta’ oriġini jqis 
b’mod proporzjonat it-taħriġ prattiku  
mwettaq fi Stat Membru ieħor u ċertifikat 
minn awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru.”.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li ġie projbit mill-
awtoritajiet nazzjonali jew mill-qrati milli 
jwettaq, anki b’mod temporanju, l-
attivitajiet professjonali li ġejjin fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru:

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li jkun ġie mneħħi 
temporanjament jew permanentement 
mill-jedd li jipprattika fl-Istat Membru 
pajjiżu jew fl-Istat Membru ospitanti l-
attivitajiet professjonali li ġejjin:

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 42
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) infirmiera rikonoxxuti skont il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-Artikolu 10;

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 56a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet mhux koperti mid-
Direttiva 2006/123/KE, fejn professjonist 
stabbilit fi Stat Membru jwettaq attività 
professjonali b’titlu professjonali ħlief 
dawk imsemmija fil-paragrafu 1 u fi ħdan 
il-qafas ta’ din id-Direttiva, mingħajr 
dewmien minn meta jikseb informazzjoni 
attwali dwar kwalunkwe kondotta, Stat 
Membru għandu jgħarraf lill-Istati Membri 
kkonċernati l-oħra u lill-Kummissjoni bl-
atti jew biċ-ċirkustanzi speċifiċi li huma 
relatati ma’ din l-attività u li jistgħu 
jikkaġunaw dannu serju għas-saħħa u s-
sikurezza tal-persuni jew għall-ambjent fi 
Stat Membru ieħor. Dik l-informazzjoni 
ma għandhiex tmur lil hinn minn dak li 
huwa strettament neċessarju biex jiġi 
identifikat il-professjonist ikkonċernat u 
għandha tinkludi referenza għad-deċiżjoni 
tal-awtorità kompetenti li tipprojbixxi lilu 
jew lilha milli twettaq attivitajiet 
professjonali. Stat Membru ieħor jista’ 
jitlob aktar informazzjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 8 u 56.

2. Fejn professjonist stabbilit fi Stat 
Membru jwettaq attività professjonali 
b’titlu professjonali ħlief dawk imsemmija 
fil-paragrafu 1 u fi ħdan il-qafas ta’ din id-
Direttiva, mingħajr dewmien minn meta 
jikseb informazzjoni attwali dwar 
kwalunkwe kondotta, Stat Membru għandu 
jgħarraf lill-Istati Membri kkonċernati l-
oħra u lill-Kummissjoni bl-atti jew biċ-
ċirkustanzi speċifiċi li huma relatati ma’ 
din l-attività u li jistgħu jikkaġunaw dannu, 
għall-interess pubbliku jew għall-ambjent 
fi Stat Membru ieħor. Dik l-informazzjoni 
ma għandhiex tmur lil hinn minn dak li 
huwa strettament neċessarju biex jiġi 
identifikat il-professjonist ikkonċernat u 
għandha tinkludi referenza għad-deċiżjoni 
tal-awtorità kompetenti li tipprojbixxi lilu 
jew lilha milli twettaq attivitajiet 
professjonali. Stat Membru ieħor jista’ 
jitlob aktar informazzjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 8 u 56.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ twissija m’għandux ikun riservat għall-każijiet li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2006/123/KE imma għandu jiġi estiż għall-professjonisti kollha fil-każ ta’ azzjonijiet 
li jistgħu jikkawżaw ħsara mhux biss lis-saħħa u s-sikurezza tal-persuni jew lill-ambjent fi 
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Stat Membru ieħor imma lill-interess pubbliku wkoll.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 44
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proċeduri kollha għandhom jitwettqu 
skont id-disposizzjonijiet tad-
Direttiva 2006/123/KE rigward il-punti 
uniċi ta’ servizz. Kull limitu ta’ żmien li l-
Istati Membri għandhom jikkonformaw 
magħhom, il-proċeduri u l-formalitajiet
stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom 
jibdew fil-punt meta l-applikazzjoni tkun 
ġiet sottomessa minn ċittadin għand
punt uniku ta’ servizz.

4. Il-proċeduri kollha għandhom jitwettqu 
skont id-disposizzjonijiet tad-
Direttiva 2006/123/KE rigward il-punti 
uniċi ta’ servizz. Kull limitu ta’ żmien li l-
Istati Membri għandhom biex 
jikkonformaw ma’ proċeduri u 
formalitajiet stabbiliti f'din id-
Direttiva għandhom jibdew fil-punt meta 
applikazzjoni kompluta tkun ġiet 
sottomessa minn ċittadin permezz ta’ 
punt uniku ta’ kuntatt lill-awtorità 
kompetenti.

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 44
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 57a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-funzjonament ta’ punti ta’ kuntatt 
waħdieni għandu jkun mingħajr ħsara 
għall-allokazzjoni tal-funzjonijiet u s-
setgħat fost l-awtoritajiet fi ħdan is-
sistemi nazzjonali.

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 46
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 58 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali. Dan il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali, li jiżgura 
rappreżentanza u konsultazzjoni xierqa 
kemm fil-livell Ewropew u kemm fil-livell 
ta’ esperti nazzjonali. Dan il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u r-Regolament 
dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern.
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Anja Weisgerber

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali hija parti mit-
tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja fis-suq intern. L-għan tal-
proposta tal-Kummissjoni huwa ż-żieda tal-mobilità fis-suq intern permezz ta’ proċeduri ta’ 
rikonoxximent simplifikati u mingħajr dewmien ta’ kwalifiki professjonali. Minkejja li l-
moviment liberu tal-persuni huwa wieħed mill-erba’ libertajiet fundamentali tas-suq intern, 
illum il-ġurnata 20 fil-mija tal-każijiet SOLVIT għadhom jikkonċernaw problemi relatati mar-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.

Abbażi ta’ żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi, f’Diċembru 2011 il-Kummissjoni Ewropea 
ppreżentat il-proposta tagħha għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ 
Kwalifiki Professjonali.

Peress li l-opinjoni attwali għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel inħarġet, ir-rapporteur tillimita ruħha speċjalment għal professjonijiet fil-qasam tas-saħħa 
settorjali kif ukoll għal aspetti marbuta mas-settur tas-saħħa.  F’dan il-kuntest, ir-rapporteur 
għażlet is-sigurtà tal-pazjenti bħala s-suġġett prinċipali.

L-elementi prinċipali tal-Proposta

Il-Karta Professjonali Ewropea

Il-ġist tal-proposta tal-Kummissjoni huwa l-introduzzjoni ta’ Karta Professjonali Ewropea, li 
ġiet milqugħa wkoll mill-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta’ Novembru 2011.
Permezz tal-Karta Professjonali li hija ekwivalenti għal ċertifikat elettroniku, il-proċeduri ta’ 
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rikonoxximent għandhom jitħaffu, jiġu simplifikati u jsiru aktar trasparenti.  L-introduzzjoni 
tal-Karta Professjonali ssir fuq bażi volontarja, fuq talba tal-assoċjazzjonijiet professjonali.    
F’każ li tiġi introdotta l-Karta Professjonali, l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern (IMI) ikun obbligatorju.

Ir-rapporteur tilqa’ l-introduzzjoni tal-Karta Professjonali u l-użu tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern, madankollu taħseb li l-aspett volontarju tal-Karta Professjonali 
għandu jkun jispikka iktar.   Barra minn hekk, fil-fehma tar-rapportuer il-limiti ta’ żmien 
inklużi fil-proposta huma ambizzjużi żżejjed u meta l-kwalifika tiġi meqjusa bħala approvata, 
li tapplika awtomatikament bħala rikonoxxuta skont il-kwalifika professjonali f’każ ta’ 
nuqqas ta’ deċiżjoni tal-Istat Membru ospitanti wara l-iskadenza, dan jikkontradixxu l-
prinċipju ġenerali tas-sigurtà tal-pazjenti.  Jekk awtorità ma jirnexxilhiex tanalizza 
applikazzjoni f'limitu ta’ żmien stipulat, pereżempju minħabba riċerki neċessarji, f’dak il-każ 
l-awtorità jkollha tirrifjuta r-rikonoxximent, sabiex ma tiħux ir-riskju li awtomatikament 
titqies bħala approvata. Konsegwentement, l-applikant ikollu jerġa’ japplika mill-ġdid, u l-
proċedura tieħu fit-tul u b’hekk tmur kontra l-idea oriġinali ta’ rikonoxximent mingħajr 
dewmien ta’ kwalifiki professjonali.     

Rekwiżiti minimi għal professjonijiet b’rikonoxximent awtomatiku

Attwalment hemm seba’ professjonijiet, sitta minnhom professjonijiet mediċi, li huma 
soġġetti għas-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku.  It-tobba, id-dentisti, il-veterinarji, l-
infermiera, il-qwiebel kif ukoll l-ispiżjara huma affettwati minn din is-sistema. Ir-
rikonoxximent awtomatiku huwa bbażat fuq l-armonizzazzjoni tal-kontenut u l-
kundizzjonijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fl-Istati Membri.  Fuq din il-bażi, il-kwalifiki 
professjonali, li jikkorrispondu għall-Anness V tad-Direttiva, għandhom jiġu awtomatikament 
rikonoxxuti mingħajr verifiki tal-kwalifiki fi Stat Membru ieħor.    

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi għal aġġornament tal-kundizzjonijiet minimi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ għat-tobba, l-infermiera u l-qwiebel.

Ir-rapporteur tirrifjuta ż-żieda tar-rekwiżit ta’ ammissjoni għat-taħriġ tal-infermiera u l-
qwiebel minn 10 għal 12-il sena ta’ edukazzjoni formali ġenerali.  Proprju fuq sfond ta’ 
theddida ta’ nuqqas ta’ ħaddiema b’ħiliet professjonali, speċjalment fil-qasam tas-saħħa, huwa 
inevitabbli li tiżdied il-mobilità fis-suq intern.  Madankollu, f’dan ir-rigward għandu jiġi 
kkunsidrat li ma jinħolqux ostakoli ġodda artifiċjali permezz taż-żieda tar-rekwiżiti ta’ 
ammissjoni, pereżempju bħal fil-każ tal-infermiera u l-qwiebel. Żieda ġenerali tar-rekwiżit ta’ 
ammissjoni, li hija definita permezz tal-edukazzjoni formali, tikkontradixxi l-għan tal-ġlieda 
kontra n-nuqqas ta’ ħaddiema b’ħiliet professjonali fl-Ewropa. Il-Kummissjoni tintroduċi ż-
żieda tar-rekwiżiti fil-qasam tas-saħħa bħala argument għaż-żieda tal-edukazzjoni formali 
ġenerali. Madankollu, ir-rapporteur hija tal-opinjoni li ż-żieda tar-rekwiżiti f’dawn il-
professjonijiet mediċi ma kinitx minħabba edukazzjoni formali estiża, iżda primarjament 
minħabba taħriġ aħjar. Barra minn hekk, abbażi tas-sistemi skolastiċi differenti u li evolvew 
tradizzjonalment fl-Ewropa, is-sempliċi kunsiderazzjoni tan-numru ta’ snin skolastiċi ma 
tidhirx li twassal għall-għan mixtieq. Id-Direttiva tikkoordina r-rekwiżiti minimi għat-taħriġ.  
L-Istati Membri jibqgħu għalhekk liberi li jistipulaw edukazzjoni formali ġenerali ta’ aktar 
minn għaxar snin bħala rekwiżit ta’ ammissjoni għall-programm ta’ taħriġ.    

Aċċess parzjali
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L-aċċess parzjali jfisser li l-Istat Membru ospitanti jista’ jillimita l-aċċess għal professjoni 
rregolata b’mod eċċezzjonali għall-attivitajiet li jissodisfaw il-kwalifiki miksuba fl-Istat 
Membru tad-domiċilju.

L-idea tal-aċċess parzjali għandha essenzjalment tintlaqa’, peress li l-aċċess parzjali jista’ 
jwassal għal żieda fil-mobilità fl-UE. Madankollu, minħabba raġunijiet tas-sigurtà tal-pazjent, 
l-applikazzjoni tal-aċċess parzjali għal professjonijiet tal-kura tas-saħħa għandha tiġi 
rrifjutata.

Mekkaniżmu ta’ twissija

Il-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ twissija.  L-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru huma obbligati skont il-proposta tal-Kummissjoni, li jwissu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha dwar professjonisti li l-eżerċizzju tal-
professjoni tagħhom ikun ġie pprojbit minn awtorità jew qorti.  

Ir-Rapporteur tilqa’ ferm dan l-isforz tal-Kummissjoni, peress li fil-passat kien hemm każijiet 
fejn membri tal-professjoni tal-kura tas-saħħa ttiħditilhom l-awtorizzazzjoni fil-pajjiż ta’ 
oriġini, iżda dawn setgħu jaħdmu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma ġew innutati.  

Madankollu, il-mekkaniżmu ta’ twissija għandu japplika għall-professjonijiet tal-kura tas-
saħħa kollha – għar-rikonoxximent awtomatiku fis-sistema u r-rikonoxximent ġenerali fis-
sistema.  Separazzjoni artifiċjali tal-mekkaniżmu ta’ twissija ma tidhirx xierqa mil-lat tas-
sigurtà tal-pazjenti.  

Rekwiżiti tal-lingwa

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-pazjenti, il-membri tal-professjonijiet mediċi għandu jkollhom 
ħiliet lingwistiċi biżżejjed.   Fil-fehma tar-Rapporteur, f’kull każ għandu jiġi żgurat li jsiru 
eżamijiet lingwistiċi qabel id-dħul għal professjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora 
l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 46, 53(1), 62 u 
114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 46, 53 (1), 62, 
114 u 168 tiegħu,
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Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-Direttiva għandha tiggarantixxi l-protezzjoni tal-pubbliku, bħala objettiv 
ġenerali għall-moviment liberu tal-professjonisti. Għal dan il-għan, il-proposta għandu 
jkollha bażi legali konġunta kemm għas-saħħa pubblika (l-Artikolu 168 tat-TFUE) u għas-suq 
intern (l-Artikolu 114 tat-TFUE). Dan għandu jiżgura li l-Istati Membri jkollhom il-mezzi 
biex jipproteġu l-klijenti u l-konsumaturi minn dannu potenzjali, fejn ikun meħtieġ.

Emenda 2

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 
Intern. 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 

(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 
Intern. 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 
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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.

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. Jenfasizza li 
l-prattika tar-rikonoxximent ta’ kwalifika 
professjonali skont il-karta hija 
kompetenza esklussiva tal-Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li m’għandu jkun hemm l-ebda konfużjoni rigward fejn tinsab ir-
responsabbiltà għar-rikonoxximent tal-Karta Professjonali. għandha tkun kollha tal-Istat 
Membru ospitanti biex tiżgura l-integrità, is-sikurezza u l-kwalità fil-proċess ta’ 
rikonoxximent.

Emenda 3

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 li jinvolvu s-sikurezza 
tal-pazjent, Stat Membru għandu jkun 
jista’ jiċħad talba għal aċċess parzjali. L-
aċċess parzjali ma għandux jingħata lil 
professjonijiet tas-saħħa li x-xogħol 
tagħhom għandu riperkussjonijiet fuq is-
sikurezza tal-pazjent.
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tas-sikurezza tal-pazjenti, l-aċċess parzjali ma japplikax għal professjonijiet 
tas-saħħa. Il-proposta għal direttiva fil-kunsiderazzjoni hawnhekk xorta tistabbilixxi rekwiżiti 
minimi ta’ taħriġ għal professjonisti koperti mill-proċedura ta’ rikonoxximent awtomatiku.
Aċċess parzjali għal dawn il-professjonijiet għalhekk jikkontradixxi s-sens tar-rikonoxximent 
awtomatiku.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 għandu jkompli 
jkollhom sfond edukattiv ġenerali solidu 
qabel ma jibdew it-taħriġ. Il-fattur deċiżiv, 
madankollu, huwa l-kwalità u l-kontenut 
tat-taħriġ, li għandhom jiġu adattati 
kontinwament għall-isfidi ġodda li 
jaffaċċjaw dawn il-professjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden.
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Emenda 5

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 fil-
qasam tas-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.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali 
dupliċi huma element ewlieni għal rata 
baxxa ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ peress li 
huma mfassla skont ir-rekwiżiti tal-
ekonomija u tas-suq tax-xogħol. Dan 
jiżgura tranżizzjoni bla intoppi bejn it-
taħriġ u l-ħajja tax-xogħol. Jekk 
għandhom jinħolqu oqfsa ta’ taħriġ 
komuni li għalihom diġà teżisti sistema ta’ 
taħriġ dupliċi fi Stat Membru 
f'professjoni regolata, l-oqfsa ta’ taħriġ 
komuni għandhom ikunu msejsa fuq dan 
l-approċċ konċettwali filwaqt li jżommu l-
istandards li jeżistu fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Emenda 7
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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 għall-professjonisti 
sabiex dawn ikollhom il-ħiliet lingwistiċi 
meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ dak l-obbligu 
wriet ħtieġa li jiġu definiti b’mod aktar 
preċiż dawn ir-rekwiżiti lingwistiċi u li jiġi 
ċċarat ir-rwol tal-awtoritajiet kompetenti u 
l-impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-
sikurezza tal-pazjenti.

Filwaqt li l-kontrolli tal-lingwa ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għar-
rifjut tar-rikonoxximent ta’ kwalifika 
professjonali, fil-każ ta’ professjonijiet li 
għandhom implikazzjonijiet għall-
pazjenti, pereżemju għas-sikurezza u t-
trattament tal-pazjenti u l-provvista ta’ 
servizzi u informazzjoni lill-pazjenti, huwa 
essenzjali li l-għarfien lingwistiku jiġi 
ttestjat qabel persuna tiġi awtorizzata li 
tipprattika. Hawnhekk, l-għarfien tal-
lingwa jew lingwi uffiċjali taż-żona 
lingwistika fejn jixtieq jaħdem il-
professjonist huwa conditio sine qua non.
Il-livell C1 tal-Qafas Komuni Ewropew 
ta’ Referenza għal-Lingwi għandu 
jittieħed bħala standard minimu għal dan 
il-għan.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi għal 
obbligi dettaljati għall-Istati Membri sabiex 

Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi għal 
obbligi dettaljati għall-Istati Membri sabiex 
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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.

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. L-Istati 
Membri kollha għandhom jiġu mwissija 
jekk professjonist, wara azzjoni 
dixxiplinarja jew kundanna penali li 
tirrestrinġih totalment jew parzjalment 
milli jeżerċita l-professjoni tiegħu, ma 
jkunx għadu intitolat sabiex imur fi Stat 
Membru ieħor jew jekk hu jkun uża, jew 
ipprova juża, dokumenti foloz bħala bażi 
biex jitlob ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali 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.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni proposta mill-Kummissjoni tista’ twassal sabiex il-mekkaniżmu ta’ twissija 
jkun applikabbli biss għall-professjonijiet tas-saħħa li jaqgħu taħt ir-rikonoxximent 
awtomatiku. Minħabba raġunijiet ta’ sikurezza tal-pazjenti ma għandux ikun hemm 
separazzjoni bejn il-professjonijiet tas-saħħa li jaqgħu taħt ir-rikonoxximent awtomatiku u l-
professjonijiet mediċi li jaqgħu taħt il-proċedura ta’ rikonoxximent ġenerali.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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, il-kjarifika tal-għarfien u l-
ħiliet għall-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 l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, qed jiżdied it-tielet 
paragrafu kif ġej:
"Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għal miżuri meħtieġa sabiex ikun 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa u tal-konsumatur".

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-j) ‘taħriġ dupliċi: il-provvista alternanti 
ta’ ħiliet vokazzjonali f’żewġ kuntesti ta’ 
tagħlim – l-ambjent tax-xogħol u l-iskola 
vokazzjonali – abbażi ta’ standards 
koordinati edukattivi u ta’ kwalità. It-
terminu ‘ħiliet vokazzjonali’ jinftiehem li 
jfisser il-kapaċità u r-rieda li jintużaw 
għarfien, abilitajiet u ħiliet personali, 
soċjali u metodoloġiċi kemm 
f’sitwazzjonijiet tax-xogħol u wkoll bil-
għan tal-iżvilupp professjonali u 
personali;

Emenda 12
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Proposta għal direttiva
Artikolu 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, biex jinkiseb aċċess għal 
professjoni rregolata skont dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi 
fi Stat Membru;

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “bi ħlas” għandha titħassar, peress li l-individwi li għamlu taħriġ li jikkostitwixxi 
element essenzjali mit-taħriġ professjonali m’għandhomx jiġu żvantaġġati jekk it-taħriġ 
tagħhom ma jkunx imħallas. L-inklużjoni tal-kliem “skont id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji jew amministrattivi fi Stat Membru” jiċċaraw il-fatt li l-kundizzjonijiet għall-
aċċess għal professjoni rregolata huma ddeterminati mill-Istat Membru.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 mill-awtorità kompetenti biex 
jiddokumenta l-kwalifiki tiegħu meta 
jintalab dan għall-finijiet tal-istabbiliment
fi Stat Membru ospitanti jew il-provvista 
ta’ servizzi fi Stat Membru ospitanti fuq 
bażi temporanja jew okkażjonali;

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 4a – paragrafu 2
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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, suġġetti għall-
validazzjoni tal-Karta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti kif 
speċifikat fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-
Artikolu.

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ professjonijiet b’implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-pazjenti skont is-sistema 
ġenerali u awtomatika ta’ rikonoxximent, l-Istati Membri ospitanti għandu jkollhom ir-
responsabilità li jivvalidaw il-Karta Professjonali.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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 
għall-professjonisti tas-saħħa li 
jibbenefikaw minn rikonoxximent 
awtomatiku skont id-
Direttiva 2005/36/KE, il-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tinħoloq u 
tinħareġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini skont l-Artikoli 4b u 4c 
u tiġi vvalidata mill-Istat Membru 
ospitanti.

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti. F’każ ta’ 
professjonijiet b’implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-pazjenti skont is-sistema ġenerali u 
awtomatika ta’ rikonoxximent, l-Istati Membri ospitanti għandu jkollhom ir-responsabilità li 
jivvalidaw il-karta.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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 tempestiv 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.

Ġustifikazzjoni

Peress li għandha titħalla f’idejn l-Istati Membri sabiex jiddefinixxu l-awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta’ karti professjonali abbażi tal-istrutturi eżistenti, ir-referenza għaċ-Ċentri ta’ 
Assistenza għandha titħassar.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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 

6. Jekk jiġu mitluba, il-Karti Professjonali 
Ewropej għandhom ikunu disponibbli 
għal professjonijiet magħżula li huma 
koperti mill-atti ta' implimentazzjoni 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
58.
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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.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni tista’ tintroduċi Karta 
Professjonali Ewropea permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni, skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 58, sakemm 
ikun hemm mobilità suffiċjenti jew 
potenzjal għal mobilità suffiċjenti fil-
professjoni kkonċernata, ikun hemm 
interess suffiċjenti mill-partijiet interessati 
kkonċernati, jew il-professjoni tkun 
irregolata f’numru suffiċjenti ta’ Stati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża peress li qed jitqies li l-att ta’ implimentazzjoni huwa 
relatat mal-‘programmi b’implikazzjonijiet sostanzjali’ skont l-Artikolu 2(2) tar-
Regolament 182/2011.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
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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, filwaqt li jqisu l-
partikolaritajiet tal-professjoni 
kkonċernata. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 58.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
L-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 
imġarrb mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri u għalhekk 
għandhom jitħassru.
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 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’ 
jressaq applikazzjoni għal Karta 
Professjonali Ewropea bil-miktub jew 
b’mod elettroniku, b’mod konformi mal-
Artikolu 57.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 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. F’każijiet ta’ dubju ġustifikabbli l-
Istat Membru ospitanti jista’ jitlob id-
dokumenti oriġinali.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-miżuri 

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-miżuri 
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meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinstab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea lid-detentur tagħha, inkluża l-
possibbiltà ta’ tniżżil tagħha jew tas-
sottomissjoni tal-aġġornamenti għall-fajl.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 58.

meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-integrità, il-
kunfidenzjalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni li tinstab fil-Karta 
Professjonali Ewropea u fil-fajl tal-IMI, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta’ Karta Professjonali 
Ewropea lid-detentur tagħha. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 58.

Ġustifikazzjoni

Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern hija strument għall-komunikazzjoni bejn l-
awtoritajiet. Partijiet terzi, bħal pereżempju l-applikanti, ma għandux ikollhom aċċess għall-
IMI.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Karta Professjonali Ewropea għall-
forniment temporanju ta’ servizzi ħlief 
dawk koperti mill-Artikolu 7(4)

Karta Professjonali Ewropea għall-
forniment temporanju ta’ servizzi ħlief 
dawk koperti mill-Artikolu 7(4) u għal 
professjonisti tas-saħħa li jibbenefikaw 
minn rikonoxximent awtomatiku skont id-
Direttiva 2005/36/KE.

Ġustifikazzjoni

F’każ tal-professjonijiet tas-saħħa, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
iżommu r-responabilità li jivvalidaw il-Karta Professjonali Ewropea.

Emenda 25
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien 
ġimagħtejn mid-data li tirċievi 
applikazzjoni sħiħa. Għandha tgħarraf lill-
applikant u lill-Istat Membru li fih l-
applikant beħsiebu jipprovdi s-servizzi,
dwar il-validazzjoni tal-Karta 
Professjonali Ewropea. It-trażmissjoni 
tal-informazzjoni ta’ validazzjoni għall-
Istati Membri ospitanti kkonċernati 
għandha tikkostitwixxi d-dikjarazzjoni 
speċifikata fl-Artikolu 7. L-Istat Membru 
ospitanti jista’ ma jkunx jeħtieġ 
dikjarazzjoni oħra skont l-Artikolu 7 għas-
sentejn ta’ wara.

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, u d-dokumentazzjoni ta’ 
appoġġ, u għandha toħroġ il-Karta
Professjonali Ewropea fi żmien xahar mid-
data li tirċievi applikazzjoni sħiħa.
Għandha, imbagħad, tgħaddi l-Karta 
Professjonali Ewropea immedjatament 
lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membru 
ospitanti kkonċernat u tinforma l-
applikant dwar dan. L-Istati Membri 
ospitanti kkonċernati għandhom 
jikkostitwixxu d-dikjarazzjoni speċifikata 
fl-Artikolu 7. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 8(1), l-Istat Membru ospitanti 
jista’ ma jkunx jeħtieġ dikjarazzjoni oħra 
skont l-Artikolu 7 għas-sena ta’ wara.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ ġimagħtejn imsemmi 
fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

2. Id-deċiżjoni tal-Istat Membru ospitanti, 
jew in-nuqqas ta’ deċiżjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat imsemmi fil-paragrafu 1, 
għandhom ikunu soġġetti għal appell skont 
il-liġi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti. Sabiex l-
awtoritajiet kompetenti jiġu allokati żmien biżżejjed għall-verifika tad-dokumenti, hija 
meħtieġa estensjoni taż-żmien.
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Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk detentur ta’ Karta Professjonali 
Ewropea jixtieq jipprovdi servizzi fi Stati 
Membri li mhumiex dawk inizjalment 
mgħarrfa skont il-paragrafu 1 jew jixtieq 
ikompli jipprovdi s-servizzi wara l-perjodu 
ta’ sentejn imsemmi fil-paragrafu 1, dan 
jista’ jkompli juża l-Karta Professjonali 
Ewropea msemmija fil-paragrafu 1. F'dawk 
il-każijiet, id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea għandu jagħmel id-
dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 7.

3. Jekk detentur ta’ Karta Professjonali 
Ewropea jixtieq jipprovdi servizzi fi Stati 
Membri li mhumiex dawk inizjalment 
mgħarrfa skont il-paragrafu 1 jew jixtieq 
ikompli jipprovdi s-servizzi wara l-perjodu 
ta’ sentejn imsemmi fil-paragrafu 1, dan 
jista’ jkompli juża l-Karta Professjonali 
Ewropea msemmija fil-paragrafu 1. L-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' 
oriġini għandha tittrażmetti l-Karta 
Professjonali Ewropea aġġornata lill-
Istati Membri ospitanti kkonċernati.
F'dawk il-każijiet, id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea għandu jagħmel id-
dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 7.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Karta Professjonali Ewropea għandha 
tkun valida sakemm id-detentur jibqa’ 
jkollu d-dritt li jipprattika fl-Istat Membru 
ta’ oriġini fuq il-bażi tad-dokumenti u l-
informazzjoni li tinstab fil-fajl tal-IMI.

4. Il-Karta Professjonali Ewropea għandha 
tkun valida sakemm id-detentur jibqa’ 
jkollu d-dritt li jipprattika fl-Istat Membru 
ta’ oriġini fuq il-bażi tad-dokumenti u l-
informazzjoni li tinstab fil-fajl tal-IMI jew 
dment li d-detentur ma jkunx ġie pprojbit 
li jipprattika fi kwalunkwe Stat Membru.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Karta Professjonali Ewropea għall-
istabbiliment u għall-forniment temporanju 
tas-servizzi taħt l-Artikolu 7 (4)

Karta Professjonali Ewropea għall-
istabbiliment u għall-forniment temporanju 
tas-servizzi taħt l-Artikolu 7(4) u għall-
provvista temporanja ta’ servizzi minn 
professjonisti fil-qasam tas-saħħa li 
jibbenefikaw mir-rikonoxximent 
awtomatiku skont it-Titolu III, 
Kapitolu III

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri ospitanti għandhom jiddeċiedu dwar il-ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea 
għat-twaqqif, il-provvista temporanja u okkażjonali ta’ servizzi skont l-Artikolu 7(4) 
(professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet għas-saħħa jew is-sikurezza pubblika), 
u għall-provvista temporanja u okkażjonali ta’ servizzi minn professjonisti tas-saħħa li 
jibbenefikaw mir-rikonoxximent awtomatiku skont it-Titolu III, Kapitolu III tad-
Direttiva 2005/36/KE. Il-professjonisti tas-settur tas-saħħa huma fornituri ewlenin tal-kura
tas-saħħa u jippreżentaw riskju għas-sikurezza pubblika; meta xi ħaga tmur ħażin fil-kura, 
dan ma jkollux impatt biss fuq il-pazjent migrant, iżda wkoll fuq is-sistema tal-kura tas-saħħa 
tal-pajjiż ospitanti.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien ġimgħatejn minn meta tirċievi
applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI.
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 

1. Fi żmien ħames ġimgħat minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI.
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
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Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien xahar mid-data li fiha jirċievi l-
Karta Professjonali Ewropea trażmessa 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ 
dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti 
jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali 
mill-Istat Membru ta’ oriġini. Din it-talba 
ma għandhiex tissospendi t-terminu ta’ 
xahar.

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien tmien ġimgħat mid-data li fiha 
jirċievi l-Karta Professjonali Ewropea 
trażmessa mill-Istat Membru ta’ oriġini.
F’każ ta’ dubji ġustifikati, l-Istat Membru 
ospitanti jista’ jitlob informazzjoni 
addizzjonali mill-Istat Membru ta’ oriġini.
Din it-talba ma għandhiex tissospendi t-
terminu ta’ tmien ġimgħat.

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti. Sabiex l-
awtoritajiet kompetenti jiġu allokati żmien biżżejjed għall-verifika tad-dokumenti, hija 
meħtieġa estensjoni taż-żmien.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 7(4) u 
14, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar jekk jirrikonoxxix il-
kwalifiki tad-detentur jew jekk dan 
għandux jiġi soġġett għal miżuri ta’ 
kumpens fi żmien xahrejn mid-data ta’ 

3. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 7(4) u 
14, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar jekk jirrikonoxxix il-
kwalifiki tad-detentur jew jekk dan 
għandux jiġi soġġett għal miżuri ta’ 
kumpens fi żmien tnax-il ġimgħa mid-data 
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riċevuta għal validazzjoni tal-Karta 
Professjonali Ewropea trażmessa mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. F’każ ta’ dubji 
ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista’ 
jitlob informazzjoni addizzjonali mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. Dik it-talba ma 
għandhiex tissospendi t-terminu ta’ 
xahrejn.

ta’ riċevuta tal-Karta Professjonali 
Ewropea trażmessa mill-Istat Membru tad-
domiċilju. F’każ ta’ dubji ġustifikati, l-Istat 
Membru ospitanti jista’ jitlob 
informazzjoni addizzjonali mill-Istat 
Membru ta’ oriġini. Dik it-talba ma 
għandhiex tissospendi t-terminu ta’ tnax-il 
ġimgħa.

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jaqa' f’idejn l-Istat Membru ospitanti. Sabiex l-
awtoritajiet kompetenti jiġu allokati żmien biżżejjed għall-verifika tad-dokumenti, hija 
meħtieġa estensjoni taż-żmien.

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-Istat Membru ospitanti jonqos 
milli jieħu Deċiżjoni fil-limiti ta’ żmien 
stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 jew milli jitlob 
informazzjoni addizzjonali fi żmien xahar 
mid-data li fiha jirċievi l-Karta 
Professjonali Ewropea mill-Istat Membru 
ta’ oriġini, il-Karta Professjonali Ewropea 
għandha titqies li hija validata mill-Istat 
Membru ospitanti u li tikkostitwixxi 
rikonoxximent tal-kwalifika professjonali 
għall-professjoni rregolata kkonċernata fl-
Istat Membru ospitanti.

5. Fejn l-Istat Membru ospitanti jonqos 
milli jieħu deċiżjoni fi żmien tliet xhur
mid-data li fiha jirċievi l-Karta 
Professjonali Ewropea mill-Istat Membru 
ta’ oriġini, il-Karta Professjonali Ewropea 
għandha titqies li hija validata b’mod 
temporanju mill-Istat Membru ospitanti u 
li tikkostitwixxi rikonoxximent tal-
kwalifika professjonali għall-professjoni 
rregolata kkonċernata fl-Istat Membru 
ospitanti. Il-proposta biex tinkiseb aktar 
informazzjoni għandha tipproroga l-
perjodu ta’ approvazzjoni ta’ tliet xhur 
b’massimu ta’ xahrejn.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 5, l-ewwel klawsola, 
m’għandhomx japplikaw għal 
professjonisti tas-saħħa li x-xogħol 
tagħhom għandu implikazzjonijiet għas-
sikurezza tal-pazjenti.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess għall-informazzjoni fil-fajl tal-
IMI għandha tkun limitata għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti u għad-
detentur tal-Karta Professjonali Ewropea 
skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(**)

2. Aċċess għall-informazzjoni fil-fajl tal-
IMI għandha tkun limitata għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tad-domiċilju u ta’ dak ospitanti skont id-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill(**).

Ġustifikazzjoni

Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern hija strument għall-komunikazzjoni bejn l-
awtoritajiet. Partijiet terzi, bħal pereżempju l-applikanti, ma għandux ikollhom aċċess għall-
IMI.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
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l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, il-professjoni, is-sistema 
applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti 
involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi 
marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal 
prova valida ta' identità.

l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, it-tip ta’ kwalifika u l-
professjoni, in-nazzjonalità fil-punt tar-
reġistrazzjoni, l-istatus attwali ta’ 
reġistrazzjoni, is-sistema applikabbli, l-
awtoritajiet kompetenti involuti, in-numru 
tal-karta, il-karatteristiċi marbuta mas-
sigurtà u r-referenza għal prova valida ta’ 
identità.

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, il-professjoni, is-sistema 
applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti 
involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi 
marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal 
prova valida ta' identità.

4. L-informazzjoni inkluża fil-Karta 
Professjonali Ewropea għandha tkun 
limitata għall-informazzjoni meħtieġa biex 
jiġi aċċertat id-dritt tad-detentur li jeżerċita 
l-professjoni li nħarġet għaliha, b'mod 
partikolari, l-isem, il-kunjom, id-data u l-
post tat-twelid, it-titolu professjonali, il-
prova dwar il-kwalifiki formali, il-prova 
tal-esperjenza professjonali, is-sistema 
applikabbli, l-awtoritajiet kompetenti 
involuti, in-numru tal-karta, il-karatteristiċi 
marbuta mas-sigurtà u r-referenza għal 
prova valida ta’ identità.

Ġustifikazzjoni

Fir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali t-taħriġ u l-esperjenza professjonali huma fatturi 
deċiżivi. Għalhekk, l-informazzjoni dwar it-taħriġ u l-esperjenza professjonali għandha tkun 
informazzjoni obbligatorja. Id-direttiva tindirizza r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, 
mhux tal-professjonijiet per se, u konsegwentement il-Karta Professjonali għandha turi li d-
detentur ikollu t-titolu professjonali li jagħti aċċess għall-professjoni inkwistjoni.
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Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-
impjegaturi, il-klijenti, il-pazjenti u 
partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 
Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta. Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' 
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 58.

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-
impjegaturi, il-klijenti, il-pazjenti u 
partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 
Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta. Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-
kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-fajl tal-IMI, 
il-mezzi tekniċi u l-proċeduri għall-verifika 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 58.

Ġustifikazzjoni

Atti legali b’kamp ta’ applikazzjoni ġenerali għandhom jiġu adottati b’konformità mal-
proċedura ta’ eżami, kif jipprovdi r-Regolament (UE) Nru 182/2011. Din il-proċedura tiżgura 
li l-Kummissjoni ma tkun tista’ tadotta l-ebda atti ta’ implimentazzjoni li ma jkunx konsistenti 
mal-opinjoni tal-kumitat. Għalhekk, il-proċedura ta’ eżami fil-każ attwali tidher bħala l-aktar 
proċedura xierqa.

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri għandhom jispeċifikaw li l-
impjegaturi, il-klijenti, il-pazjenti u 
partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 

7. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri ospitanti għandhom 
jispeċifikaw li l-impjegaturi, il-klijenti, il-
pazjenti u partijiet interessati oħrajn jistgħu 
jivverifikaw l-awtentiċità u l-validità ta’ 
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Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta.

Karta Professjonali Ewropea ppreżentata 
lilhom mid-detentur tal-karta.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-professjonist ikun ikkwalifikat bis-
sħiħ li jeżerċita fl-Istat Membru ta’ 
oriġini l-attività professjonali li jista’ 
jingħata aċċess parzjali għaliha fl-Istat 
Membru ospitanti;

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn 
raġuni prijoritarja ta’ interess ġenerali, 
bħas-saħħa pubblika, tkun tiggarantixxi l-
kisba tal-objettiv mixtieq u ma tkunx tmur 
lil hinn minn dak li huwa strettament 
neċessarju.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu aċċess 
parzjali fuq bażi ta’ każ b’każ lil 
professjonisti tas-saħħa li x-xogħol 
tagħhom għandu implikazzjonijiet għas-
sikurezza tal-pazjenti. Aċċess parzjali 
jista’ ma jingħatax jekk ċaħda bħal din 
tkun ġustifikata minn raġunijiet ta’ interess 
ġenerali li jissalvagwardjaw is-saħħa
pubblika;

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta’ prova tal-kwalifiki formali 
msemmija fl-Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ 
ċertifikati ta’ drittijiet miksuba msemmija 
fl-Artikoli 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 
43, provi li jikkonfermaw għarfien 
suffiċjenti tal-lingwa tal-Istat Membru 
ospitanti.

(f) għal professjonijiet b’implikazzjonijiet 
fuq is-sikurezza tal-pazjenti, fil-każ ta’ 
prova tal-kwalifiki formali msemmija fl-
Artikolu 21 (1) u fil-każ ta’ ċertifikati ta’ 
drittijiet miksuba msemmija fl-Artikoli 23, 
26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39, u 43, provi li 
jikkonfermaw għarfien suffiċjenti tal-
lingwa jew lingwi uffiċjali tal-qasam 
lingwistiku tal-Istat Membru ospitanti fejn 
il-professjonist jixtieq jaħdem.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii)  l-edukazzjoni u t-taħriġ irregolati jew, 
fil-każ ta’ professjonijiet irregolati, taħriġ 
vokazzjonali bi struttura speċjali, 
b’kompetenzi li jmorru lil hinn minn dak 
li huwa speċifikat fil-livell b, ekwivalenti 
għal-livell ta’ taħriġ speċifikat fil-punt (i), 
jekk dan it-taħriġ jipprovdi standard 
professjonali komparabbli u jipprepara 
lill-apprentist għal livell komparabbli ta’ 
responsabbiltajiet u funzjonijiet, dejjem 
jekk id-diploma tkun akkumpanjata minn 
ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 11(c)(ii) tad-Direttiva 2005/36/KE jinkludi referenza għall-Anness II, li tkopri 
professjonijiet tas-saħħa bħal pereżempju fiżjoterapisti u speech therapists.  L-Artikolu 
11(c)(ii) għandu jibqa’ applikabbli fil-verżjoni attwali tiegħu.
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – punt d
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tieni paragrafu huwa mħassar. imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità għall-adattament tal-lista fl-Anness II għandha tinżamm.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt da (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
“2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 58a għall-adattament tal-lista fl-
Anness II sabiex jiġu kkunsidrati korsijiet 
ta’ taħriġ li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
paragrafu 1(c)(ii).”

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità għall-adattament tal-lista fl-Anness II għandha tinżamm.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 3. Fil-każ ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
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kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew ċertifikat 
li jiċċertifika edukazzjoni u taħriġ irregolati 
jew taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali 
ekwivalenti għal-livell speċifikat fl-
Artikolu 11(c)(i), l-Istat Membru ospitanti 
għandu jaċċetta l-livell attestat jew 
ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini.

kompetenza jew prova ta’ kwalifiki formali 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 jew ċertifikat 
li jiċċertifika edukazzjoni u taħriġ irregolati 
jew taħriġ vokazzjonali bi struttura speċjali 
ekwivalenti għal-livell speċifikat fl-
Artikolu 11(c), l-Istat Membru ospitanti 
għandu jaċċetta l-livell attestat jew 
ċertifikat mill-Istat Membru ta’ oriġini.

Ġustifikazzjoni

Il-punt (ii) tal-Artikolu 11(c) jirreferi għall-Anness II tad-Direttiva li tkopri kemm 
professjonijiet tas-saħħa kif ukoll professjonijiet relatati mas-saħħa. Għal raġunijiet ta’ 
mobilità, il-kwalifiki formali ċertifikati mill-Istat Membru ta’ domiċilju għandhom jiġu 
rikonoxxuti għal dawn il-forom ta’ taħriġ bi struttura speċjali wkoll.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jista’ jiċħad 
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza fejn il-kwalifika nazzjonali 
meħtieġa għat-twettiq tal-professjoni fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru tkun 
klassifikata fil-punti (d) jew (e) tal-
Artikolu 11.”.

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafi 1 u 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru ospitanti jista’ jiċħad 
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza fejn il-kwalifika nazzjonali 
meħtieġa għat-twettiq tal-professjoni fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru tkun 
klassifikata fil-punti (c), (d) jew (e) tal-
Artikolu 11.”

Ġustifikazzjoni

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.
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Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 15a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fl-Artikolu 21, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“4a. L-Istati Membri mhumiex obbligati li 
jaċċettaw prova ta’ kwalifiki formali skont 
l-Anness V, punt 5.6.2 fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ spiżeriji pubbliċi ġodda.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, 
spiżeriji li jkunu ilhom miftuħa għal 
anqas minn tliet snin għandhom jitqiesu 
bħala spiżeriji ġodda.”

Ġustifikazzjoni

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 15a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fl-Artikolu 21, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"7a. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li 
l-professjonisti li għandhom provi tal-
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kwalifiki formali elenkati fl-Anness V, 
punti 5.1.1, 5.1.2, 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 għandhom 
jibbenefikaw biss mid-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 1 jekk ikunu kkwalifikaw fit-
tliet snin preċedenti jew jekk jistgħu juru 
permezz ta’ attestazzjoni minn awtorità 
kompetenti jew organizzazzjoni rilevanti 
oħra, li kienu impenjati effettivament u 
legalment fl-attivitajiet inkwistjoni għal 
tal-inqas tliet snin konsekuttivi fil-ħames 
snin qabel id-data tal-ħruġ tal-
attestazzjoni. Fejn din ma tiġix provduta, 
l-Istati Membri jistgħu jivvalutaw il-
kwalifika ta’ professjonist skont id-
dispożizzjonijiet deskritti fit-Titolu III, 
Kapitolu I jew jagħtu aċċess limitat għall-
professjoni skont il-liġi nazzjonali.".

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, l-awtoritajiet kompetenti jridu jirrikonoxxu b’mod awtomatiku l-professjoni, u 
jagħtu aċċess għaliha, lill-professjonisti li jista’ jkun li ma pprattikawx għal diversi snin minn 
meta kkwalifikaw. Id-Direttiva għandha tagħmilha posibbli li l-awtoritajiet kompetenti li 
jorbtu r-rikonoxximent awtomatiku ma’ rekwiżit li jagħtu prova ta’ esperjenza professjonali 
reċenti u relevanti. Jekk dan ma jkunx sodisfatt, l-applikazzjoni tal-professjonisti tista’ tiġi 
kkunsidrata skont is-sistema ġenerali.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel 
paragrafu, minn [daħħal id-data - il-jum 
wara d-data stabbilita fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3] 
u kull ħames snin wara din id-data, l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti 
disponibbli pubblikament lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-
proċeduri ta’ tkomplija tal-edukazzjoni u t-

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel 
paragrafu, minn [daħħal id-data - il-jum 
wara d-data stabbilita fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 3] 
u kull ħames snin wara din id-data, l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapporti 
disponibbli pubblikament lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-
proċeduri ta’ tkomplija tal-edukazzjoni u t-
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taħriġ tagħhom relatati mat-tobba, l-
ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-dentisti, 
id-dentisti speċjalizzati, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel u l-ispiżjara.

taħriġ tagħhom relatati mat-tobba, l-
ispeċjalisti mediċi, l-infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, id-dentisti, 
id-dentisti speċjalizzati, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel u l-ispiżjara. (c) L-
Istati Membri għandu jkollhom sistema 
fis-seħħ li tiżgura li l-professjonisti tal-
qasam tas-saħħa jaġġornaw regolarment
il-kompetenzi tagħhom permezz ta’ 
Żvilupp Professjonali Kontinwu.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 18 – sottopunt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-taħriġ mediku bażiku għandu jinkludi 
total ta’ tal-inqas ħames snin ta’ studju, li 
jistgħu jingħataw anki f’termini ta' krediti 
tal-ECTS ekwivalenti, u għandu jikkonsisti 
f’tal-inqas 5500 siegħa ta’ taħriġ teoretiku 
u prattiku pprovdut minn, jew inkella taħt 
is-superviżjoni ta’ università.

2. It-taħriġ mediku bażiku għandu jinkludi 
total ta’ tal-inqas sitt snin ta’ studju (li 
jistgħu jingħataw, minbarra dan, permezz 
ta’ termini ta’ krediti tal-ECTS 
ekwivalenti), u għandu jikkonsisti f’tal-
inqas 5500 siegħa ta’ taħriġ teoretiku 
effettiv f’università u taħriġ prattiku 
pprovdut minn, jew inkella taħt is-
superviżjoni ta’ sptar universitarju jew 
mhux universitarju. Il-minimu ta’ 
5500 siegħa ta’ taħriġ effettiv m’għandu 
jinkludi ebda komponent bħal studju 
privat, eżamijiet jew il-kitba ta’ teżi.

Ġustifikazzjoni

It-tqassir tat-taħriġ mediku bażiku jipperikola serjament il-kwalità ta’ dak it-taħriġ. Fil-
preżent, il-maġġoranza vasta tal-Istati Membri għandhom taħriġ mediku bażiku li jikkonsisti 
f’tal-inqas sitt snin studju. Il-bidla ta’ dan għal ħames snin tista’ tagħti bidu għal ġirja lejn l-
iktar livell baxx, li ma hu mixtieq xejn. Huwa possibbli li t-taħriġ teoretiku jiġi provdut 
f’università, filwaqt li t-taħriġ prattiku huwa possibbli kemm f’università u wkoll fi sptarijiet 
mhux universitarji.
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Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 18 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenzi 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku u l-kompetenzi meħtieġa li 
dan l-għarfien għandu jinkorpora;
(b) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ fehim tal-
elementi msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 3 u l-kompetenzi meħtieġa għal 
dan il-fehim b’konformità mal-progress 
xjentifiku u l-iżviluppi fl-edukazzjoni fl-
Istati Membri
(c) l-adegwatezza tal-għarfien ta’ 
dixxiplini u l-prattiki kliniċi, kif imsemmi 
fil-punt (c) tal-paragrafu 3 u l-kompetenzi 
meħtieġa li għandhom jirriżultaw minn 
dan l-għarfien fid-dawl tal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku
(d) l-idoneità tal-esperjenza klinika 
msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 3 u l-
kompetenzi meħtieġa li għandhom 
jirriżultaw minn tali esperjenza fid-dawl 
tal-progress xjentifiku u teknoloġiku kif 
ukoll l-iżviluppi fl-edukazzjoni fl-Istati 
Membri

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli għad-determinazzjoni tal-kontenut fit-taħriġ vokazzjonali 
skont l-Artikolu 166 tat-TFUE.  Għalkemm fil-preżent ma jeżisti l-ebda programm minimu ta’ 
taħriġ għat-tobba bħala bażi għal rikonoxximent awtomatiku ta’ kwalifiki, estensjoni tas-
setgħat tal-Kummissjoni kif inhu propost hawnhekk ma tistax tiġi ġustifikata u tmur 
saħansitra lil hinn minn dak li hu meħtieġ għal programm ta’ taħriġ minimu.
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Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19 – sottopunt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 25 – paragrafu 3a – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu eżenzjonijiet parzjali minn 
partijiet tat-taħriġ mediku ta’ 
speċjalizzazzjoni, jekk dik il-parti tkun 
diġà ġiet segwita matul it-tlestija ta’ 
programm ta’ taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni 
ieħor li huwa elenkat fil-punt 5.1.3 tal-
Anness V u dejjem jekk il-kwalifika ta’ 
speċjalizzazzjoni preċedenti diġà tkun 
inkisbet mill-professjonist f’dak l-Istat 
Membru. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-eżenzjoni mogħtija mhijiex ta’ 
aktar minn terz mit-tul ta' żmien minimu 
ta’ korsijiet ta’ taħriġ mediku speċjalizzat 
kif imsemmi fil-punt 5.1.3 tal-Anness V.

3a. Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu eżenzjonijiet parzjali minn 
partijiet tat-taħriġ mediku ta’ 
speċjalizzazzjoni, li għandhom jiġu 
applikati fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk dik 
il-parti tkun diġà ġiet segwita matul it-
tlestija ta’ programm ta’ taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni ieħor li huwa elenkat fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V u dejjem jekk il-
kwalifika ta’ speċjalizzazzjoni preċedenti 
diġà tkun inkisbet mill-professjonist f’dak 
l-Istat Membru. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-eżenzjoni mogħtija mhijiex ta’ 
aktar minn terz mit-tul ta' żmien minimu 
ta’ korsijiet ta’ taħriġ mediku speċjalizzat 
kif imsemmi fil-punt 5.1.3 tal-Anness V.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammissjoni għat-taħriġ għal 
infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 
għandha tkun kontinġenti mat-tlestija tal-
edukazzjoni ġenerali ta' 12 -il sena, kif 
għandu jkun muri minn diploma, ċertifikat 
jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti jew mill-korpi fi Stat Membru 
jew minn ċertifikat li jikkonferma s-
suċċess f'eżami, ta' livell ekwivalenti, 
għall-ammissjoni fi skola għall-infermiera.

1. L-ammissjoni għat-taħriġ għal 
infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 
skont il-paragrafu 3, għandha tkun 
kontinġenti ma’ età minima ta’ 16 u mat-
tlestija tal-edukazzjoni ġenerali ta’ mill-
inqas 10 snin, kif għandu jkun muri minn 
diploma, ċertifikat jew prova oħra maħruġa 
mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-korpi 
fi Stat Membru jew minn ċertifikat li 
jikkonferma s-suċċess f’eżami, ta’ livell 
ekwivalenti, għall-ammissjoni fi skola 
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għall-infermiera. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu perjodu ta’ edukazzjoni 
ġenerali itwal bħala kriterju għall-
ammissjoni għat-taħriġ.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt d
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenzi 
dwar l-infermerija ġenerali, kif imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 6, b’konformità 
mal-progress xjentifiku u teknoloġiku kif 
ukoll il-kompetenzi meħtieġa li dan l-
għarfien ikun jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku u l-
iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni;
(b) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ fehim tal-
elementi msemmija fil-paragrafu 6a u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
dan il-fehim b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku u l-iżviluppi 
riċenti fl-edukazzjoni;
(c) il-grad ta’ suffiċjenza ta’ għarfien 
dwar l-elementi msemmija fil-paragrafu 
6b u l-kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw 
minn dan l-għarfien b’konformità mal-
progress xjentifiku u l-iżviluppi riċenti fl-
edukazzjoni;
(d) l-adegwatezza tal-esperjenza klinika 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 6 u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
din l-esperjenza klinika adegwata 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku u l-iżviluppi riċenti fl-
edukazzjoni.
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 23 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 jitħassar;

Ġustifikazzjoni

L-infirmiera kollha fil-Polonja, ikun xi jkun it-taħriġ tagħhom fis-sistema edukattiva attwali 
jew preċedenti, għandhom l-istess kompetenzi. Skont id-dispożizzjonijiet legali Pollakki l-
infirmiera għandhom l-obbligu li jaġġornaw kontinwament l-għarfien u l-ħiliet professjonali 
tagħhom. Il-kwalifiki tal-infermiera Pollakki li ġew akkwistati qabel l-adeżjoni tal-Polonja fl-
UE, għalhekk, għandhom ikunu rikonoxxuti abbażi tal-prinċipju tad-drittijiet akkwistati, kif 
iddikjarat fl-Artikolu 23 tad-direttiva. Għalhekk, l-Artikolu 33, paragrafu 2 għandu jiġi 
revokat.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 23 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
provi ta’ kwalifiki formali ta’ infirmiera 
mogħtija fil-Polonja, lil infirmiera li lestew 
it-taħriġ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li ma 
kkonformawx mar-rekwiżiti minimi ta’ 
taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, attestati 
mid-diploma ta’ ‘baċċelerat’ li nkisbet fuq 
il-bażi ta’ programm speċjali ta’ titjib li 
jinstab fl-Artikolu 11 tal-Att tal-
20 ta’ April 2004 dwar l-emenda tal-Att 
dwar il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel u dwar xi atti legali oħrajn (il-

3. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
provi ta’ kwalifiki formali ta’ infirmiera 
mogħtija fil-Polonja, lil infirmiera li lestew 
it-taħriġ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li ma 
kkonformawx mar-rekwiżiti minimi ta’ 
taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, attestati 
mid-diploma ta’ ‘baċċelerat’ li nkisbet fuq 
il-bażi ta’ programm speċjali ta’ titjib li 
jinstab fl-Artikolu 11 tal-Att tal-
20 ta’ April 2004 dwar l-emenda tal-Att 
dwar il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel u dwar xi atti legali oħrajn (il-
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Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja 
tat-30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885), u r-
Regolament tal-Ministeru tas-Saħħa tat-
12 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament 
tal-Ministeru tas-Saħħa tal-
11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kundizzjonijiet 
dettaljati tal-għoti ta’ studji għal infirmiera 
u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola 
sekondarja (eżami finali — imsejjaħ 
“matura”) u li ggradwaw minn liċeo
mediku u skejjel vokazzjonali tal-
mediċina li jgħallmu dwar il-professjoni 
ta’ infirmiera u qwiebel (il-Ġurnal Uffiċjali 
tar-Repubblika tal-Polonja tal-
21 ta’ April 2010, Nru 65, pos. 420), bil-
għan li jiġi verifikat li l-persuna 
kkonċernata għandha livell ta’ għarfien u 
kompetenza komparabbli għal dak tal-
infirmiera li għandhom kwalifiki li, fil-każ 
tal-Polonja, huma definiti fil-punt 5.2.2.
tal-Anness V.

Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja 
tat-30 ta’ April 2004 Nru 92, pos. 885), u r-
Regolament tal-Ministeru tas-Saħħa tal-
11 ta’ Mejju 2004 dwar il-kundizzjonijiet 
dettaljati tal-provvista ta’ studji għall-
infirmiera u l-qwiebel, li għandhom 
ċertifikat ta’ skola sekondarja (eżami 
finali — imsejjaħ “matura”) u li 
ggradwaw minn liċeo mediku u skejjel 
vokazzjonali tal-mediċina li jgħallmu l-
professjoni ta’ infirmiera u qwiebel (il-
Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-
Polonja tat-13 ta’ Mejju 2004, Nru 110, 
pos. 1170 b’aktar emendi), sostitwit mill-
Artikolu 55(2) tal-Att tal-
15 ta’ Lulju 2011 dwar il-professjonijiet 
ta’ infirmiera u qwiebel (il-Ġurnal 
Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-
23 ta’ Awwissu 2011, Nru 174, pos. 1039), 
u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-
14 ta’ Ġunju 2012 dwar il-kundizzjonijiet 
dettaljati tal-għoti ta’ korsijiet ta’ 
edukazzjoni ogħla għal infirmiera u 
qwiebel, li għandhom ċertifikat ta’ skola 
sekondarja (eżami finali — imsejjaħ 
“matura”) u li ggradwaw minn skola 
sekondarja medika jew post-sekondarja li 
jgħallmu dwar il-professjoni ta’ infirmiera
u qwiebel (il-Ġurnal Uffiċjali tar-
Repubblika tal-Polonja tas-
6 ta’ Lulju 2012, pos. 770), bil-għan li jiġi 
verifikat li l-persuna kkonċernata għandha 
livell ta’ għarfien u kompetenza 
komparabbli għal dak tal-infirmiera li 
għandhom kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, 
huma definiti fl-Anness V, punt 5.2.2.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 24 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ dentali bażiku għandu jinkludi It-taħriġ dentali bażiku għandu jdum total 
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total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju 
full-time teoretiku u prattiku, li jista’ 
jingħata wkoll f’termini ta’ krediti tal-
ECTS ekwivalenti, li tal-inqas jinvolvi l-
programm spjegat fl-Anness V, punt 5.3.1 
u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li 
jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell 
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

ta’ mill-inqas ħames snin u jinkludi tal-
inqas 5000 siegħa ta’ studju full-time 
teoretiku u prattiku, li jista’ jingħata wkoll 
bħala kriterju addizzjonali f’termini ta’ 
krediti tal-ECTS ekwivalenti, fuq il-bażi li 
sena akkademika tikkorrispondi għal 60
kreditu ta’ taħriġ, li tal-inqas jinvolvi l-
programm spjegat fl-Anness V, punt 5.3.1 
u pprovdut f’università, f’istitut ogħla li 
jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala ta’ livell 
ekwivalenti jew taħt is-superviżjoni ta’ 
università.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tal-assigurazzjoni tal-kwalità fit-taħriġ dentali bażiku t-tul ta’ snin għandu 
jiġi supplimentat bin-numru minimu ta’ sigħat. B'dan il-mod, ikunu jistgħu jiġu esklużi l-
korsijiet ta’ studju li jsiru b'mod irregolari jew fi tmiem il-ġimgħa. L-għoti ta’ krediti tal-
ECTS huma differenti ferm fl-Ewropa. Għalhekk, l-informazzjoni f'ECTS ma għandhiex 
tissostitwixxi l-kriterji l-oħra, iżda tingħata pjuttost addizzjonalment.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 24 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenza 
u d-dentistrija u l-grad ta’ fehim tal-
metodi xjentifiċi, kif imsemmi fil-punt (a) 
tal-paragrafu 3, u l-kompetenzi meħtieġa 
li jirriżultaw minn dan il-grad ta’ 
għarfien u l-fehim konformi mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku u l-iżviluppi 
riċenti fl-edukazzjoni;
(b) l-adegwatezza tal-fehim tal-elementi 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
dan il-grad ta’ għarfien b’konformità 
mal-progress xjentifiku u teknoloġiku u l-
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iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni;
(c) l-adegwatezza tal-għarfien tal-elementi 
msemmija fil-punt (c) tal-3, u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw minn 
dan il-grad b’konformità mal-progress
xjentifiku u teknoloġiku;
(d) l-adegwatezza tal-għarfien tad-
dixxiplini u l-metodi kliniċi, kif imsemmi 
fil-punt (d) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li jirriżultaw 
minnhom b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku;
(e) l-adattabilità tal-esperjenza klinika kif 
imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 3 
b’konformità mal-iżviluppi riċenti fl-
edukazzjoni.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ ta’ kirurgi veterinarji għandu 
jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ 
studju teoretiku u prattiku full-time, li jista’ 
jingħata f’termini ta’ krediti tal-ECTS 
ekwivalenti, f’università jew istitut ta’ 
edukazzjoni ogħla li jipprovdi taħriġ 
rikonoxxut bħala ta’ livell ekwivalenti, jew 
taħt is-superviżjoni ta’ università, li tal-
inqas ikopri l-programm ta’ studju msemmi 
fl-Annes V, punt 5.4.1.

It-taħriġ ta’ kirurgi veterinarji għandu 
jinkludi total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ 
studju teoretiku u prattiku full-time, li jista’ 
jingħata wkoll bħala kriterju addizzjonali
f’termini ta’ krediti tal-ECTS ekwivalenti, 
f’università jew istitut ta’ edukazzjoni 
ogħla li jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala 
ta’ livell ekwivalenti, jew taħt is-
superviżjoni ta’ università, li tal-inqas 
ikopri l-programm ta’ studju msemmi fl-
Annes V, punt 5.4.1.

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ krediti tal-ECTS huma differenti ferm fl-Ewropa. Għalhekk, l-informazzjoni 
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f'ECTS ma għandhiex tissostitwixxi l-kriterji l-oħra, iżda tingħata pjuttost addizzjonalment.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien dwar ix-
xjenzi, kif imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 3, u l-kompetenzi meħtieġa li 
jirriżultaw minn dan il-grad ta’ għarfien 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku;
(b) l-adegwatezza tal-għarfien dwar l-
istruttura u l-funzjonijiet tal-annimali 
b’saħħithom, kif stabbilit fil-punt (b) tal-
paragrafu 3, u l-kompetenzi meħtieġa li 
dan il-grad ta’ għarfien jinvolvi 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku;
(c) l-adegwatezza tal-għarfien dwar l-
imġiba, l-ħarsien u l-mard tal-annimali, 
kif stabbilit punti (c) u (d) tal-paragrafu 3, 
u l-kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
(d) l-adegwatezza tal-għarfien dwar il-
mediċina preventiva, kif imsemmi fil-
punt (e) tal-paragrafu 3, u l-kompetenzi 
meħtieġa li dan il-grad ta’ għarfien 
jinvolvi b’konformità mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku;
(e) l-adegwatezza tal-għarfien tal-elementi 
stabbiliti punt (f) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
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(f) l-adegwatezza tal-għarfien dwar l-
esperjenza klinika u prattika oħra kif 
imsemmi fil-punt (h) tal-paragrafu 3 u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien għandu jinvolvi b’konformità 
mal-iżviluppi riċenti fl-edukazzjoni.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 26a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 38a
Speċjalizzazzjonijiet veterinarji
Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
teżamina jekk, minbarra 
speċjalizzazzjonijiet mediċi u tad-
dentistrija, l-ispeċjalizzazzjonijiet 
veterinarji għandhomx jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
2005/36/KE, sakemm ikunu jeżistu f’mill-
inqas terz tal-Istati Membri u, jekk dan 
ikun meħtieġ, għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva.

Ġustifikazzjoni

Anki fil-qasam veterinarju hemm numru ta’ speċjalizzazzjonijiet li qed jiġu aktar rikonoxxuti 
fl-Ewropa. Fil-futur, dawn l-ispeċjalizzazzjonijiet għandhom ikunu koperti mis-sistema tar-
rikonoxximent awtomatiku.

Emenda 63
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 27 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 40 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tlestija ta’ mill-inqas 12-il sena ta’ 
edukazzjoni ta’ skola ġenerali jew 
ċertifikat li jikkonferma suċċess f’eżami, 
ta’ livell ekwivalenti, għall-ammissjoni 
għall-iskola għall-qwiebel għar-rotta I;

(a) it-tlestija ta’ mill-inqas 10 snin ta’ 
edukazzjoni ta’ skola ġenerali tal-inqas 
sal-età ta’ 16 jew ċertifikat li jikkonferma 
suċċess f’eżami, ta’ livell ekwivalenti, 
għall-ammissjoni għall-iskola għall-
qwiebel għar-rotta I;

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 27 – punt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien tax-xjenzi li 
fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-
qwiebel, kif stabbilit punt (a) tal-
paragrafu 3 u l-kompetenzi meħtieġa li 
dan il-grad ta’ għarfien jinvolvi 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku;
(b) l-adegwatezza tal-għarfien tal-elementi 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
(c) l-adegwatezza tal-esperjenza klinika, 
kif imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 3, u 
l-kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mar-
riformi riċenti fl-edukazzjoni kif ukoll il-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
(d) l-adegwatezza tal-fehim tat-taħriġ tal-
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persunal fil-qasam tas-saħħa u l-
esperjenza ta’ ħidma ma’ dawn, kif 
imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 3 u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
fehim jinvolvi b’konformità mar-riformi 
riċenti fl-edukazzjoni kif ukoll il-progress 
xjentifiku u teknoloġiku.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jew li jkun jiddependi mill-pussess ta' 
diploma, ċertifikat jew provi oħra ta' 
kwalifiki formali li jagħtu aċċess għal 
universitajiet jew istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni superjuri, inkella li 
jiggarantixxu livell ekwivalenti ta' 
għarfien; jew

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament inkluż fid-Direttiva 2005/36/KE ġie stabbilit fil-prattika u għandu wkoll jibqa’ 
validu.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) wara t-tmiem tiegħu tinkiseb sentejn 
esperjenza professjonali li għaliha 
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jinħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fit-tieni 
paragrafu;

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli inklużi fid-Direttiva 2005/36/KE taw prova tal-validità tagħhom fil-prattika u 
għandhom jinżammu.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala 
spiżjar għandhom jikkonfermaw taħriġ ta’ 
mill-inqas ħames snin, li jista’ jingħata 
wkoll f’termini ta’ krediti tal-ECTS 
ekwivalenti, inklużi tal-inqas:

2. Il-provi ta’ kwalifiki formali bħala 
spiżjar għandhom jikkonfermaw taħriġ ta’ 
mill-inqas ħames snin, li jista’ 
addizzjonalment jingħata wkoll, bħala 
kriterju addizzjonali, f’termini ta’ krediti 
tal-ECTS ekwivalenti, inklużi tal-inqas:

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ krediti tal-ECTS huma differenti ferm fl-Ewropa. Għalhekk, l-informazzjoni 
f'ECTS ma għandhiex tissostitwixxi l-kriterji l-oħra, iżda tingħata addizzjonalment biss.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi tmiem it-taħriġ teoretiku u prattiku, 
taħriġ prattiku għal sitt xhur fi spiżerija li 
hija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar 
taħt is-superviżjoni ta’ dak id-dipartiment 
farmaċewtiku tal-isptar.

(b) fi tmiem jew matul it-taħriġ teoretiku u 
prattiku, taħriġ prattiku għal sitt xhur fi 
spiżerija li hija miftuħa għall-pubbliku jew 
fi sptar taħt is-superviżjoni ta’ dak id-
dipartiment farmaċewtiku tal-isptar.

Ġustifikazzjoni
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L-Istati Membri u l-universitajiet tagħhom għandu wkoll ikollhom il-possibilità li jippjanaw 
programmi ta’ taħriġ kif jidhrilhom li hu xieraq. Speċjalment fil-pajjiżi Skandinavi t-taħriġ 
prattiku jsir f’perjodi ta’ żmien separati matul l-istudju.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30 – punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) l-adegwatezza tal-għarfien dwar il-
mediċini u s-sustanzi użati fil-manifattura 
tal-mediċini, kif stipulat fil-punt (a) tal-
paragrafu 3 u l-kompetenzi meħtieġa li 
dan il-grad ta’ għarfien jinvolvi 
b’konformità mal-progress xjentifiku u 
teknoloġiku;
(b) l-adegwatezza tal-għarfien tal-elementi 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
(c) l-adegwatezza tal-għarfien tal-elementi 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku;
(d) l-adegwatezza tal-għarfien dwar l-
evalwazzjoni ta’ dejta xjentifika, kif
imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 3, u l-
kompetenzi meħtieġa li dan il-grad ta’ 
għarfien jinvolvi b’konformità mal-
progress xjentifiku u teknoloġiku.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli għad-determinazzjoni tal-kontenut fit-taħriġ vokazzjonali 
skont l-Artikolu 166 tat-TFUE.
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Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 45, huwa 
miżjud il-punt (ea) li ġej:

(ea) l-ordni, il-produzzjoni, l-ittestjar, il-
ħżin u l-ħruġ ta’ mediċini sikuri u ta’ 
kwalità għolja minn spiżeriji pubbliċi;

Ġustifikazzjoni

Il-qasam tal-attività ta’ spiżjar kompla jevolvi u għalhekk għandu jiġi adattat. Huwa l-
kompitu ta’ kuljum ta’ spiżjar li jixtri malajr mediċini li ma jkollux maħżuna u jagħtihom lill-
pazjenti. Huwa wkoll importanti li l-ispiżjar jaċċerta ruħu dwar is-sikurezza u l-awtentiċità 
tal-mediċini meta jagħtihom lill-pazjenti.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30b (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 45, huwa 
miżjud il-punt (fa) li ġej:

“(fa) il-ġestjoni tal-mediċini u l-provvista 
ta’ informazzjoni u pariri dwar il-prodotti 
mediċinali u l-informazzjoni ġenerali 
dwar is-saħħa;”

Ġustifikazzjoni

Il-qasam tal-attività ta’ spiżjar kompla jevolvi u għalhekk għandu jiġi adattat. Matul 
trattament b’mediċina huwa wkoll importanti li tiġi osservata ċerta mġiba, sabiex jinkiseb l-
effett mixtieq tal-mediċina. F’dan ir-rigward, l-ispiżjar għandu rwol importanti bħala sors ta’ 
informazzjoni.
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Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 30c (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 45, huwa 
miżjud il-punt (fb) li ġej:

“(fb) il-provvista ta’ konsulenza u appoġġ 
għall-pazjenti rigward l-użu ta’ mediċini li 
jinxtraw mingħajr ir-riċetta tat-tabib u l-
awtomedikazzjoni;”

Ġustifikazzjoni

Il-qasam tal-attività ta’ spiżjar kompla jevolvi u għalhekk għandu jiġi adattat. Fir-rigward ta’ 
mard mhux serju, bħal pereżmpju irjiħat, l-ispiżjara huma l-ewwel punt ta’ kuntatt għall-
pazjenti, li għandha tingħatalhom spjegazzjoni komprensiva mill-ispiżjar tagħhom.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 31a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 45, huwa 
miżjud il-punt (ha) li ġej:

“(ha) il-kontributi għal kampanji tas-
saħħa pubblika u informattivi.”

Ġustifikazzjoni

Ħafna mard, bħal pereżempju l-kanċer jew fenomeni bħal pereżempju reżistenzi għall-
antibijotiċi jistgħu jiġu indirizzati aħjar billi jiżdied l-għarfien tal-pubbliku. Għarfien dwar 
stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa jew dwar l-użu korrett ta’ antibijotiċi jista’ jagħti kontribut 
għal soċjetà aktar b’saħħitha.

Emenda 74



PE494.470v02-00 188/201 RR\927072MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u 
kompetenzi jikkombina l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi definiti fis-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ applikabbli f’tal-inqas 
terz mill-Istati Membri kollha;

(c) is-sett komuni ta’ għarfien, ħiliet u 
kompetenzi jikkombina l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi definiti fis-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ applikabbli f’tal-inqas 
terz mill-Istati Membri kollha; jekk il-
professjoni inkwistjoni hija diġà rregolata 
fi Stat Membru minn sistema ta’ taħriġ 
dupliċi kif definita fl-Artikolu 3(1)(m), il-
qafas ta’ taħriġ komuni għandu jipprevedi 
taħriġ f’sistema dupliċi filwaqt li jżomm l-
istandards eżistenti;

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta’ taħriġ vokazzjonali dupliċi jagħtu kontribut ewlieni biex jiġġieldu l-qgħad fost 
iż-żgħażagħ peress li huma mfassla għar-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol u jiffaċilitaw l-
integrazzjoni bikrija ta’ apprendisti f’kumpaniji. Il-prinċipji komuni tat-taħriġ għandhom jiġu 
strutturati, għalhekk, skont il-linji tat-taħriġ dupliċi, meta dan ikun xieraq u meta tkun teżisti 
diġà sistema ta’ taħriġ dupliċi mill-inqas fi Stat Membru wieħed.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a - paragrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-professjoni kkonċernata mhijiex la 
koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor 
u lanqas diġà rregolata skont il-
Kapitolu III tat-Titolu III

(e) il-professjoni kkonċernata mhijiex la 
koperta minn qafas ta’ taħriġ komuni ieħor 
u lanqas diġà rregolata skont il-Kapitolu II 
jew III tat-Titolu III;

Ġustifikazzjoni

Il-qafas ta’ taħriġ komuni huwa pożittiv fil-prinċipju, peress li l-introduzzjoni tiegħu ġġib 
aktar professjonijiet tas-saħħa fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema tar-rikonoxximent 
awtomatiku. Madankollu, il-professjonijiet li huma koperti mill-Kapitolu II ma għandhomx 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-qafas ta’ taħriġ komuni.
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Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49a - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għall-
professjonijiet ta’ tobba, infirmiera 
responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti, 
kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u 
periti li huma bbażati fuq il-prinċipju 
fundamentali tar-rikonoxximent 
awtomatiku tal-prova tal-kwalifiki formali 
abbażi ta’ kundizzjonijiet minimi 
kkoordinati għat-taħriġ.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m’għandhiex tintroduċi t-tielet reġim ta’ rikonoxximent apparti r-rikonoxximent 
awtomatiku u s-sistemi ġenerali. Dan jista’ jwassal għal konfużjoni għall-awtorità 
professjonali u kompetenti. Għandu jkun espliċitu li l-oqfsa komuni ta’ taħriġ ma japplikaw 
għal ebda professjoni settorjali.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 49a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a li 
jispeċifikaw is-sett komuni ta' għarfien, 
ħiliet u kompetenzi kif ukoll il-kwalifiki 
fuq il-qafas komuni ta' taħriġ.

3. Il-Kummissjoni se tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a li 
jispeċifikaw is-sett komuni ta' għarfien, 
ħiliet u kompetenzi kif ukoll il-kwalifiki 
fuq il-qafas komuni ta' taħriġ. Fir-rigward 
tal-livell ta’ dettall tagħhom dawn ma 
jmorrux lil hinn mill-kundizzjonijiet 
minimi ta’ edukazzjoni u taħriġ fit-Titolu 
III, Kapitolu III.
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Ġustifikazzjoni

It-taħriġ vokazzjonali jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri. Għaldaqstant, is-sett 
komuni ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi kif ukoll il-kwalifiki ma għandhomx ikunu aktar 
dettaljati mir-rekwiżiti minimi ta’ taħriġ.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49b - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri 
differenti skont dan l-Artikolu għandu jsir 
permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni 
tas-Suq Intern (IMI).

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 49a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Stat Membru jista’ jitlob deroga milli 
japplika l-qafas komuni ta' taħriġ imsemmi 
fil-paragrafu 3 fit-territorju tiegħu jekk 
kien beħsiebu jintroduċi professjoni 
rregolata ġdida fit-territorju tiegħu, jekk 
kien meħtieġ li jemenda l-prinċipji 
domestiċi eżistenti relatati mal-istruttura 
tal-professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u 
tal-kundizzjonijiet ta’ aċċess għal tali 
professjonijiet jew jekk l-Istat Membru ma 
jixtieqx jirrelata s-sistema ta' kwalifiki 
nazzjonali tiegħu mal-kwalifiki stabbiliti 
fil-qafas komuni ta' taħriġ. Il-Kummissjoni 
tista' tadotta deċiżjoni ta' 
implimentazzjoni sabiex tagħti dawn id-
derogi lill-Istati Membri kkonċernati.

5. Stat Membru jista’ fi żmien sitt xhur 
mid-dħul fis-seħħ tal-att iddelegat 
imsemmi fil-paragrafu 3, jinforma lill-
Kummissjoni li ma jixtieqx japplika l-
qafas komuni ta’ taħriġ imsemmi fil-
paragrafu 3 fit-territorju tiegħu. Dan jista’ 
jsir jekk kien beħsiebu jintroduċi 
professjoni rregolata ġdida fit-territorju 
tiegħu, jekk kien meħtieġ li jemenda l-
prinċipji domestiċi eżistenti relatati mal-
istruttura tal-professjonijiet fir-rigward tat-
taħriġ u tal-kundizzjonijiet ta’ aċċess għal 
tali professjonijiet jew jekk l-Istat Membru 
ma jixtieqx jirrelata s-sistema ta’ kwalifiki 
nazzjonali tiegħu mal-kwalifiki stabbiliti 
fil-qafas komuni ta’ taħriġ.
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Ġustifikazzjoni

Għandha tibqa’ prerogattiva tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jipparteċipawx fil-qafas 
komuni ta’ taħriġ jew le.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 35
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 49b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Testijiet ta’ taħriġ komuni imħassar
1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, test ta’ 
taħriġ komuni għandu jfisser test tal-
aptitudni li jivvaluta l-ħila ta' 
professjonist li japplika bl-għan li tiġi 
vvalutata l-abilità ta’ dan il-professjonist 
sabiex jaħdem fi professjoni fl-Istati 
Membri kollha li jirregolawha. It-tlestija 
b’suċċess ta’ test ta' taħriġ komuni 
għandu jippermetti li jingħata aċċess u t-
twettiq tal-attivitajiet professjonali 
kkonċernati fi Stat Membru bl-istess 
kundizzjonijiet bħal dawk tad-detenturi 
ta’ kwalifiki professjonali miksuba f’dak 
l-Istat Membru.
2. It-test ta' taħriġ komuni għandu 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) it-test tat-taħriġ komuni jippermetti lil 
aktar professjonisti li jiċċaqalqu madwar 
l-Istati Membri meta mqabbel mas-
sistema ġenerali għar-rikonoxximent tal-
evidenza tat-taħriġ prevista fil-Kapitolu I 
tat-Titolu III;
(b) il-professjoni kkonċernata hija 
rregolata f’tal-inqas terz mill-Istati 
Membri kollha;
(c) it-test ta’ taħriġ komuni tħejja wara 
proċess trasparenti b'mod xieraq, inklużi 
l-partijiet interessati mill-Istati Membri 
fejn il-professjoni mhijiex irregolata;
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(d) it-test ta’ taħriġ komuni jippermetti 
liċ-ċittadini minn kwalunkwe Stat 
Membru li jipparteċipaw f'tali test u fl-
organizzazzjoni prattika ta' tali testijiet fl-
Istati Membri mingħajr il-ħtieġa li jkunu 
membri ta’ xi organizzazzjoni 
professjonali jew li jkunu rreġistrati ma’ 
organizzazzjoni bħal din.
3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 58a fir-rigward tal-
kundizzjonijiet għal tali test ta’ taħriġ 
komuni.

Ġustifikazzjoni

It-test ta’ taħriġ komuni jikkostitwixxi interferenza fil-kompetenza tal-Istati Membri u 
għalhekk huwa inaċċettabbli.

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Stat Membru għandu jiżgura li 
kwalunkwe verifika tal-għarfien ta’ lingwa 
titwettaq minn awtorità kompetenti wara li 
jkunu ttieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 4d, 7(4) u 51(3) u jekk ikun hemm 
dubju serju u konkret dwar jekk huwiex 
biżżejjed l-għarfien lingwistiku tal-
professjonist fir-rigward tal-attivitajiet 
professjonali li dik il-persuna beħsiebha 
twettaq.

“Stat Membru għandu jiżgura li 
kwalunkwe verifika tal-għarfien ta’ lingwa 
titwettaq minn awtorità kompetenti wara li 
jkunu ttieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 4d, 7(4) u 51(3) u jekk ikun hemm 
dubju serju u konkret dwar jekk huwiex 
biżżejjed l-għarfien lingwistiku tal-
professjonist fir-rigward tal-attivitajiet 
professjonali li dik il-persuna beħsiebha 
twettaq. Il-verifika tal-lingwa li ssir mill-
awtorità kompetenti m’għandhiex iżżomm 
lil min iħaddem milli jwettaq kontrolli 
addizzjonali, skont il-każ.

Emenda 82
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ professjonijiet 
b’implikazzjonijiet fuq is-saħħa tal-
pazjenti, l-Istati Membri jistgħu jagħtu d-
dritt lill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
iwettqu verifiki tal-għarfien tal-lingwa li 
jkopru l-professjonisti kollha kkonċernati 
jekk dan ikun espressivament mitlub mis-
sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali, jew 
fil-każ ta’ professjonisti li jaħdmu għal 
rashom mhux affiljati mas-sistema ta’ 
kura tas-saħħa nazzjonali, minn 
organizzazzjonijiet nazzjonali tal-pazjenti 
li jkunu rappreżentanti.

Fil-każ ta’ professjonijiet 
b’implikazzjonijiet għall-pazjenti, inkluż 
għas-sikurezza tal-pazjenti, u fil-każ tat-
trattament u l-provvista ta’ servizzi u 
informazzjoni lill-pazjenti, l-għarfien 
lingwistiku meħtieġ għall-eżerċitar tal-
professjoni (jiġifieri l-għarfien tal-lingwa 
jew lingwi uffiċjali taż-żona lingwistika 
fejn jixtieq jaħdem il-professjonist, skont 
l-organizzazzjoni istituzzjonali tal-Istat 
Membru ospitanti), għandu jiġi ttestjat 
sistematikament mill-awtoritajiet 
kompetenti, għall-professjonisti kollha 
kkonċernati.

Il-verifika tal-lingwi għandha tkun 
separata mir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali, iżda għandha ssir qabel l-
ammissjoni għall-professjoni. Il-livell C1 
tal-Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza 
għal-Lingwi għandu jittieħed bħala 
standard minimu għal dan il-għan.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull verifika tal-għarfien lingwistiku 
għandha tkun limitata għall-għarfien ta’ 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat 
Membru skont l-għażla tal-persuna 
kkonċernata, għandha tkun proporzjonata 
mal-attività li għandha titwettaq u 
mingħajr ħlas għall-professjonist. Il-
persuna kkonċernata għandha titħalla 

L-evalwazzjoni tal-għarfien tal-lingwa jew 
lingwi uffiċjali taż-żona lingwistika fejn 
il-professjonist jixtieq jaħdem, għandha 
tieħu l-Livell C1 tal-Qafas Komuni 
Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi 
bħala standard minimu. Kwalunkwe ħlas 
li jista’ jirriżulta lill-applikant fir-rigward 
tal-verifika tal-lingwa għandu jkun 
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tappella dawn il-verifiki quddiem qrati 
nazzjonali.

raġonevoli u proporzjonat u ta’ ammont 
komparabbli mal-ħlasijiet meħtieġa minn 
professjonisti domestiċi jew professjonisti 
minn barra l-UE. Il-persuna kkonċernata 
għandha titħalla tappella dawn il-verifiki 
quddiem qrati nazzjonali.

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku bi ħlas Rikonoxximent tat-taħriġ prattiku 
b’sorveljanza obbligatorja

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-remunerazzjoni għandha titħassar.

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li ġie projbit mill-
awtoritajiet nazzjonali jew mill-qrati milli 
jwettaq, anki b’mod temporanju, l-
attivitajiet professjonali li ġejjin fit-
territorju ta’ dak l-Istat Membru:

1. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra kollha u l-Kummissjoni dwar l-
identità ta' professjonist li ġie projbit jew 
ristrett mill-awtoritajiet nazzjonali jew 
mill-qrati milli jwettaq, anki b’mod 
temporanju, l-attivitajiet professjonali li 
ġejjin fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru:
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Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tabib tal-familja li jkollu l-provi tal-
kwalifika formali msemmija fil-punt 5.1.4
tal-Anness V;

(a) tobba li jkollhom il-provi tal-kwalifika 
formali msemmija fil-punti 5.1.1, 5.1.3 
u 5.1.4 tal-Anness V;

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sikurezza tal-pazjenti ma għandha ssir l-ebda separazzjoni artifiċjali bejn il-
professjonijiet tas-saħħa settorjali li huma koperti bis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku 
u l-professjonijiet tas-saħħa li għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ rikonoxximent 
individwali.

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tabib speċjalist li jkollu t-titlu msemmi 
fil-punt 5.1.3 tal-Anness V;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sikurezza tal-pazjenti ma għandha ssir l-ebda separazzjoni artifiċjali bejn il-
professjonijiet tas-saħħa settorjali li huma koperti bis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku 
u l-professjonijiet tas-saħħa li għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ rikonoxximent 
individwali.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) professjonijiet settorjali li huma 
soġġetti għar-rikonoxximent skont l-
Artikolu 10;

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sikurezza tal-pazjenti ma għandha ssir l-ebda separazzjoni artifiċjali bejn il-
professjonijiet tas-saħħa settorjali li huma koperti bis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku 
u l-professjonijiet tas-saħħa li għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ rikonoxximent 
individwali.

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) professjonisti li mhumiex koperti bid-
Direttiva 2006/123/KE u li għandhom 
influwenza fuq is-saħħa u s-sikurezza 
pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sikurezza tal-pazjenti ma għandha ssir l-ebda separazzjoni artifiċjali bejn il-
professjonijiet tas-saħħa settorjali li huma koperti bis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku 
u l-professjonijiet tas-saħħa li għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ rikonoxximent 
individwali.

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) professjonisti suġġetti għas-sistema 
ġenerali ta’ rikonoxximent, skont it-
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Titolu III kapitoli I u II, li għandhom 
implikazzjonijiet għas-sikurezza tal-
pazjenti.

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tintbagħat sa mhux 
aktar tard minn tliet ijiem mid-data tal-
adozzjoni tad-Deċiżjoni li tipprojbixxi l-
professjonist ikkonċernat milli jwettaq 
attività professjonali.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tintbagħat sa mhux 
aktar tard minn tliet ijiem mid-data tal-
adozzjoni tad-deċiżjoni li tipprojbixxi l-
professjonist ikkonċernat milli jwettaq 
attività professjonali permezz tas-Sistema 
ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI).

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 56a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każijiet mhux koperti mid-
Direttiva 2006/123/KE, fejn professjonist 
stabbilit fi Stat Membru jwettaq attività 
professjonali b’titlu professjonali ħlief 
dawk imsemmija fil-paragrafu 1 u fi ħdan 
il-qafas ta’ din id-Direttiva, mingħajr 
dewmien minn meta jikseb informazzjoni 
attwali dwar kwalunkwe kondotta, Stat 
Membru għandu jgħarraf lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra u lill-
Kummissjoni bl-atti jew biċ-ċirkustanzi 
speċifiċi li huma relatati ma’ din l-attività 
u li jistgħu jikkaġunaw dannu serju għas-
saħħa u s-sikurezza tal-persuni jew għall-
ambjent fi Stat Membru ieħor. Dik l-
informazzjoni ma għandhiex tmur lil hinn 

imħassar
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minn dak li huwa strettament neċessarju 
biex jiġi identifikat il-professjonist 
ikkonċernat u għandha tinkludi referenza 
għad-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti li 
tipprojbixxi lilu jew lilha milli twettaq 
attivitajiet professjonali. Stat Membru 
ieħor jista’ jitlob aktar informazzjoni 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 8 u 56.

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-sikurezza tal-pazjenti ma għandha ssir l-ebda separazzjoni artifiċjali bejn il-
professjonijiet tas-saħħa settorjali li huma koperti bis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku 
u l-professjonijiet tas-saħħa li għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ rikonoxximent 
individwali.

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk applikant jippreżenta dokumenti 
ta’ identità jew ċertifikati foloz, f’dak il-
każ l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri l-oħrajn kollha.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ allarm għandu jikkunsidra wkoll il-perikli li jistgħu jiġu kkawżati minn 
ċertifikati ta’ taħriġ iffalsifikati u identitajiet foloz.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a - paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru ospitanti jkollha raġunijiet li 
tkun tal-fehma li l-applikant akkwista t-
titolu tiegħu mingħajr ma temm kors 
regolari ta’ studju, l-Istat Membru 
ospitanti jista’ jirrikjedi l-applikazzjoni ta’ 
miżuri kompensatorji.

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw bla dewmien Stati Membri 
oħra inklużi fil-paragrafi 1 u 2, meta 
applikant jippreżenta informazzjoni falza, 
inkluż evidenza falza ta’ taħriġ u 
edukazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ allarm għandu jiġi estiż sabiex ikopri każijiet fejn il-professjonisti 
jippreżentaw informazzjoni falza.

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
L-Artikolu 56a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta’ twissija. L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-awtoritajiet 
kompetenti intitolati li jibagħtu u/jew 

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni għall-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta’ twissija. L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jinkludi 
dispożizzjonijiet dwar l-awtoritajiet 
kompetenti intitolati li jibagħtu u/jew 
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jirċievu t-twissijiet, dwar l-ikkomplimentar 
tat-twissijiet b’informazzjoni addizzjonali, 
dwar l-irtirar u l-għeluq ta’ twissijiet, dwar 
id-drittijiet ta’ aċċess għad-dejta, mezzi ta' 
korrezzjoni tal-informazzjoni li tinsab fit-
twissijiet, u miżuri li jiżguraw is-sigurtà 
tal-perjodi ta’ pproċessar u żamma. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta'
konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 58.

jirċievu t-twissijiet, dwar l-ikkomplimentar 
tat-twissijiet b’informazzjoni addizzjonali, 
dwar l-irtirar u l-għeluq ta’ twissijiet, dwar 
id-drittijiet ta’ aċċess għad-dejta, mezzi ta' 
korrezzjoni tal-informazzjoni li tinsab fit-
twissijiet, u miżuri li jiżguraw is-sigurtà 
tal-perjodi ta’ pproċessar u żamma. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 58.
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