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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

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 Ewropew 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 r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE)1.

– wara li kkunsidra s-seduta pubblika tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur bit-titolu "Tkabbir u mobilità: nimmodernizzaw id-Direttiva dwar ir-
Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali" tal-25 ta’ April 2012,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data3,

– wara li kkunsidra r-Regola 55 tar-Regoli tal-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 (A7-0000/2012),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0490.
2 ĠU C ... /Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
3 ĠU C ... /Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu 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 sostanzjali 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 1
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-mobilità ristretta u n-natura tal-professjoni ta’ nutar f’termini ta’ libertà ta’ 
stabbiliment u fir-rwol tiegħu bħala uffiċjal ta’ ministeru pubbliku fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri, ma jidhirx li huwa neċessarju li jiġu introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

rapport dwar il-konformità mad-
Direttiva 2005/36/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni fit-Titolu tal-Kapitolu III tat-Titolu III.

Emenda 4
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.

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Sabiex tiġi simplifikata s-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku ta’ 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 
Membri.

Or. fr
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-funzjonament tas-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku jiddependi fuq 
il-kunfidenza fil-kundizzjonijiet ta’ taħriġ 
li huma l-bażi tal-kwalifiki tal-
professjonisti. Għaldaqstant, huwa 
importanti li l-kundizzjonijiet minimi ta’ 
taħriġ ta’ periti jirreflettu l-iżviluppi l-
ġodda fl-edukazzjoni tal-periti, l-aktar fir-
rigward tal-ħtieġa rikonoxxuta ta’ 
suppliment tat-taħriġ akkademiku 
b’esperjenza professjonali bis-superviżjoni 
ta’ periti kwalifikati. Fl-istess ħin, il-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ 
għandhom ikunu flessibbli biżżejjed sabiex 
jevitaw limitazzjoni żejda tal-abilità tal-
Istati Membri sabiex jorganizzaw is-
sistemi edukattivi tagħhom.

(17) Il-funzjonament tas-sistema ta’ 
rikonoxximent awtomatiku jiddependi fuq 
il-kunfidenza fil-kundizzjonijiet ta’ taħriġ 
li huma l-bażi tal-kwalifiki tal-
professjonisti. Għaldaqstant, huwa 
importanti li l-kundizzjonijiet ta’ taħriġ ta’ 
periti jirreflettu l-iżviluppi l-ġodda fl-
edukazzjoni tal-periti, l-aktar fir-rigward 
tal-ħtieġa rikonoxxuta ta’ suppliment tat-
taħriġ akkademiku b’esperjenza 
professjonali bis-superviżjoni ta’ periti 
kwalifikati. Fl-istess ħin, il-kundizzjonijiet 
ta’ taħriġ għandhom ikunu flessibbli 
biżżejjed sabiex jevitaw limitazzjoni żejda 
tal-abilità tal-Istati Membri sabiex 
jorganizzaw is-sistemi edukattivi tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni fit-Titolu tal-Kapitolu III tat-Titolu III.

Emenda 7
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 li jkun parti minn taħriġ ta’ 
preparazzjoni għal professjoni rregolata 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 
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Membru ta’ oriġini.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament 
ikun bi ħlas.

Emenda 8
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-
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.

(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-
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.

Or. fr

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li d-Direttiva diġà tipprovdi 
għal obbligi dettaljati għall-Istati Membri 

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

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 jkun 
ittiħidlu d-dritt tiegħu għall-prattika, jew 
jekk dan ikun għamel użu jew ipprova 
juża dokumenti foloz fit-talba tiegħu 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki. Din it-
twissija għandha tiġi attivata 
immedjatament permezz tal-IMI 
irrispettivament minn jekk il-professjonist 
eżerċitax kwalunkwe dritt skont id-
Direttiva 2005/36/KE jew jekk applikax 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali permezz tal-ħruġ ta' Karta 
Professjonali Ewropea jew permezz ta' 
kwalunkwe metodu ieħor previst f'din id-
Direttiva. Il-proċedura ta’ twissija għandha 
tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali u ma’
drittijiet fundamentali oħrajn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ twissija f’każ li jkun irtirat id-dritt għall-eżerċizzju ta’ professjonist 
għandu jkun ikkompletat bi twissija fil-każ ta' professjonisti li jkunu nstabu ħatja b'attentat ta' 
frodi.



PE494.470v01-00 12/61 PR\909378MT.doc

MT

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Sabiex jiġu supplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttiva 2005/36/KE, għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward l-aġġornar tal-Anness I, it-tfassil 
tal-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi relatati 
mal-Karta Professjonali Ewropea, l-
istabbiliment tad-dettalji tad-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-Karta 
Professjonali Ewropea, l-adattamenti tal-
lista ta’ attivitajiet stabbilita fl-Anness IV, 
l-adattamenti tal-punti 5.1.1 sa 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 tal-
Anness V, il-kjarifika tal-għarfien u l-ħiliet 
għat-tobba, l-infirmera responsabbli mill-
kura ġenerali, id-dentisti, il-kirurgi 
veterinarji, il-qwiebel, l-ispiżjara, 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 il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anki fil-livell tal-esperti, inklużi l-
awtoritajiet nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali, ir-rappreżentanti 
akkademiċi u l-imsieħba soċjali. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat proċess ta’ adozzjoni tal-atti delegati li jkun trasparenti u bbażat fuq id-
djalogu.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-Direttiva tistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jikkonċernaw l-aċċess parzjali għal 
ċerti professjonijiet irregolati u l-aċċess 
għal taħriġ prattiku meta wieħed jirreġistra 
f’kurrikulu ta’ taħriġ għal professjoni 
rregolata, kemm jekk dan jikkundizzjonah 
għad-dritt tal-eżerċizzju jew le, u r-
rikonoxximent ta’ dan it-taħriġ prattiku bi 
ħlas li jsir fi Stat Membru ieħor.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aċċess parzjali m’għandux japplika għall-professjonijiet kollha għal raġunijiet ta’ saħħa u 
ta’ sikurezza pubblika. Barra minn hekk, għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa 
kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament ikun bi ħlas.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – parti introduttorja
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

2) Fl-Artikolu 2, il-paragrafi 1 u 2 huma 
sostitwiti b’dan li ġej:
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Or. fr

Emenda 13
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 għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jixtiequ 
jwettqu professjoni rregolata jew jattendu 
taħriġ prattiku meta wieħed jirreġistra 
f’kurrikulu ta’ taħriġ għal professjoni 
rregolata, kemm jekk dan jikkundizzjonah 
għad-dritt tal-eżerċizzju jew le 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.

2. Kull Stat Membru jista’ jippermetti, fuq 
it-territorju tiegħu, u skont ir-
regolamentazzjoni tiegħu, l-eżerċizzju ta’ 
professjoni rregolata fis-sens tal-Artikolu 
3 (1) (a), liċ-ċittadini ta’ Stati Membri 
detenturi ta’ kwalifiki professjonali li ma 
nkisbux fi Stat Membru. Għall-
professjonijiet li jaqgħu taħt il-Kapitolu 
III tat-Titolu III, dan l-ewwel 
rikonoxximent isir fir-rispett tal-
kundizzjonijiet [...] ta’ taħriġ stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament 
ikun bi ħlas.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt i – parti introduttorja
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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) għandhom ikunu 
sostitwiti b'dan li ġej:

Or. fr

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 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 full-time jew part-time
ekwivalenti tal-professjoni kkonċernata fi 
Stat Membru;

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

h) "test tal-aptitudni": kontroll li 
jikkonċerna [...] l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi professjonali tal-applikant, li 
jsir jew li jkun rikonoxxut mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti u li għandu l-għan li jivvaluta l-
aptitudni tal-applikant sabiex jeżerċita 
professjoni rregolata f’dan l-Istat 
Membru. Biex jippermettu dan il-kontroll, 
l-awtoritajiet konpetenti għandhom 
jistabilixxu lista ta’ suġġetti li, abbażi ta’ 
tqabbil bejn it-taħriġ meħtieġ fl-Istat 
Membru tagħhom u dak li jkun irċieva l-
applikant, mhumiex koperti mid-diploma 
jew mit-titoli tat-taħriġ li l-applikant ikun 
iddikjara.
It-test tal-aptitudni għandu jieħu kont tal-
fatt li l-applikant huwa professjonist 
kwalifikat fl-Istat Membru tal-oriġini jew 
fl-Istat Membru minn fejn ikun ġej.
Għandu jkopri suġġetti li għandhom 
jintagħżlu minn dawk fuq il-lista, li t-
tagħrif tagħhom huwa essenzjali sabiex 
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ikun possibli li wieħed jeżerċita l-
professjoni fl-Istat Membru ospitanti. It-
test jista' wkoll jinkludi t-tagħrif tar-regoli 
professjonali applikabbli għall-attivitajiet 
inkwistjoni fl-Istat Membru ospitanti.
It-termini tat-test tal-aptitudni kif ukoll l-
istatus tal-applikant, fl-Istat Membru 
ospitanti, li jkun jixtieq jipprepara ruħu 
għat-test tal-aptitudni f’dan l-Istat 
għandhom jiġu determinati mill-
awtoritajiet kompetenti ta’ dan l-Istat
Membru;

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu3 – 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 bħala parti minn 
kurrikulu ta' taħriġ għal professjoni 
rregolata”: it-twettiq ta’ attivitajiet 
b’superviżjoni u bi ħlas jew mingħar ħlas, 
bil-għan ta’ aċċess għal professjoni 
rregolata mogħtija abbażi ta’ eżami;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament 
ikun bi ħlas.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt l
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Adattament tad-definizzjoni li ġeneralment hija aċċettata tal-kompetenzi professjonali.

Emenda 18
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

la) "rekwiżiti u kundizzjonijiet ta’ 
taħriġ": l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi kollha komuni meħtieġa 
għall-eżerċizzju ta’ professjoni magħrufa;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda fit-Titolu tal-Kapitolu III tat-Titolu III.

Emenda 19
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

lb) "krediti ECTS": krediti li jesprimu l-
kwantità ta’ xogħol meħtieġ minn kull 
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unità tal-kors meta mqabbla mal-volum 
globali ta’ ħidma meħtieġa biex wieħed 
jirnexxi f’sena sħiħa ta' studju fil-kuntest 
tas-sistema ECTS ta’ akkumulazzjoni ta’ 
krediti f’kuntest ta’ trasparenza u ta’ 
tqabbil ta’ diplomi; dan il-volum ta' 
xogħol ma jinkludix biss il-lekċers, il-
ħidma prattika u s-seminars, imma wkoll 
it-taħriġ prattiku, ir-riċerka jew is-servejs 
fuq il-post, il-ħidma personali kif ukoll l-
eżamijiet u l-metodi l-oħra ta’ 
evalwazzjoni possibbli; fil-kuntest tal-
ECTS, 60 kreditu jirrappreżentaw il-
volum ta’ xogħol ta’ sena studju, u 30 
kreditu huma dak ta’ semestru ta’ studju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-modifika li tintroduċi r-referenza għall-krediti ECTS, dawn għandhom ikunu 
definiti.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jispeċifikaw il-Karti 
Professjonali Ewropej għal 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.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni tan-natura volontarja tal-introduzzjoni tal-Karta Professjonali.

Emenda 21
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 għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea. Il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 58a 
fir-rigward tal-iffissar tal-kriterji għall-
kalkolu u d-distribuzzjoni tat-tariffi.

7. Kull tariffa li l-applikanti jistgħu jġarrbu 
fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi 
għall-ħruġ ta’ Karta Professjonali Ewropea 
għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati meta mqabbla mal-ispejjeż 
imġarrba mill-Istati Membri ta' oriġini u 
dawk ospitanti u ma għandhomx jaġixxu 
bħala disinċentiv għal min irid japplika 
għal Karta Professjonali Ewropea, u f’kull 
każ dawn ikunu ta’ livell komparabbli 
mal-ispejjeż meħtieġa fil-kuntest tal-
proċeduri stabbiliti fit-Titoli II u III ta’ 
din id-Direttiva. F’każ li ma jkunux 
irrispettati dawn il-prinċipji, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-proċedura ta’ rikonoxximent permezz tal-Karta Professjonali m’għandhiex 
twassal għal żieda fl-ispejjeż għall-applikant.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4b – paragrafu 3
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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 mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni. 
Għandha toħloq fajl tal-applikazzjoni li 
jkun fih id-dokumenti ċċertifikati bħala 
validi 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar għandhom ikunu 
mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz.

Emenda 23
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 part-time ta’ 
servizzi ħlief dawk koperti mill-
Artikolu 7(4)

Or. fr
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Emenda 24
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-sena ta’ wara.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar għandhom ikunu 
mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz. Wara, jaqbel li 
jerġa’ jkun introdott mill-ġdid il-prinċipju ta’ tiġdid annwali tad-dikjarazzjoni sabiex l-Istati 
Membri ospitanti jkunu infurmati b’mod adegwat dwar il-preżenza ta’ fornituri ta’ servizzi 
fit-territorju tagħhom.

Emenda 25
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 

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 
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għal appell skont il-liġi nazzjonali. għal appell skont il-liġi nazzjonali.

Or. fr

Emenda 26
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’ sena msemmi 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 lill-Istat Membru 
ospitanti konċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jerġa’ jkun introdott mill-ġdid il-prinċipju ta’ tiġdid annwali tad-dikjarazzjoni 
sabiex l-Istati Membri ospitanti jkunu infurmati b’mod adegwat dwar il-preżenza ta’ fornituri 
ta’ servizzi fit-territorju tagħhom.

Emenda 27
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 part-time tas-servizzi taħt l-Artikolu 7 
(4)
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Or. fr

Emenda 28
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar għandhom ikunu 
mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz.

Emenda 29
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-

2. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 16, 21 
u 49a, Stat Membru ospitanti għandu 
jiddeċiedi dwar il-validazzjoni ta’ Karta 
Professjonali Ewropea skont il-paragrafu 1 
fi żmien ħames ġimgħat mid-data li fiha 
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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.

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. 
Dik it-talba ma għandhiex tissospendi t-
terminu ta’ ħames ġimgħat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar għandhom ikunu 
mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz.

Emenda 30
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’ 
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 tmien ġimgħat 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’ tmien 
ġimgħat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni u tas-sistema, iż-żminijiet tal-ipproċessar għandhom ikunu 
mtawla sabiex ikun żgurat funzjonament ottimali u kwalità aqwa ta’ servizz.
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Emenda 31
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. L-Istat Membru ospitanti għandu javża 
li jkun irċieva t-talba għall-validazzjoni 
tal-Karta Professjonali  mingħand l-
applikant fi żmien ħamest ijiem. 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 ħames 
ġimgħat 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ titwil fiż-żmien, wieħed irid ikun żgur li l-applikant jinżamm infurmat b'mod 
regolari dwar l-istat tat-talba tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-mekkaniżmu ta’ rikonoxximent 
sieket jippermetti li jkun evitat li l-applikazzjonijiet jiġu pproċessati b’mod mhux xieraq min-
naħa tal-Istat Membru ospitanti, imma fl-ebda każ ma għandu jikkostitwixxi validazzjoni 
definittiva, minħabba li l-awtorità ospitanti jkollha l-possibilità li tissospendi din il-
validazzjoni f’każ li tkun meħtieġa informazzjoni supplementari.

Emenda 32
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 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
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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.

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. 
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.

Or. fr

Emenda 33
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, 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 sena
wara l-ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea tiegħu.

Or. fr

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
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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. L-Istat Membri jistgħu jirrifjutaw li 
japplikaw il-prinċipju ta’ aċċess parzjali
għal ċerti professjonijiet jekk ċaħda bħal 
din tkun ġustifikata minn raġuni prijoritarja 
ta’ interess ġenerali li tkun tiggarantixxi l-
kisba tal-objettiv mixtieq u ma tkunx tmur 
lil hinn minn dak li huwa strettament 
neċessarju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun aċċettat li l-prinċipju tal-aċċess parzjali ma għandux japplika għal raġunijiet kritiċi 
ta’ interess ġenerali, b'mod partikolari l-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza pubblika, din 
il-miżura għandha tiġi applikata b’mod penerali għal professjoni globali, u mhux abbażi ta’ 
eżaminazzjoni għal kull każ.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 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-
forniment tas-servizzi meta l-professjoni 
ma tkunx irregolata fl-Istat Membru ta’ 
stabbiliment.

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza meħtieġa tista’ tkun insuffiċjenti f’każ ta’ twettiq tal-professjoni fuq bażi part-
time.
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Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – 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).

b) il-fornitur tas-servizz ikun ikkonkluda 
kuntratt preċedenti mar-riċevitur tas-
servizz barra mill-Istat Membru ospitanti, 
dejjem jekk ir-residenza abitwali tar-
riċevitur tas-servizz tkun barra mill-Istat
Membru ospitanti u l-professjoni ma 
tidhirx fuq il-lista msemmija fl-
Artikolu 7(4).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li l-proċedura attwali tiġi applikata fil-prattika.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) Fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu 
jinbidel b'dan li ġej:
"In-natura temporanja u part-time tal-
prestazzjoni ta’ servizz tiġi valutata għal 
kull każ, b’mod partikolari skont it-tul tal-
prestazzjoni tas-servizz, il-frekwenza, il-
perjodiċità u l-kontinwazzjoni tiegħu, fejn 
il-fornitur ma jkunx jista’ jwettaq aktar 
min-nofs l-attività annwali regolari fl-
Istat Membru ospitanti."

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Attività temporanja għandha tkun limitata għal ċertu ammont ta’ żmien sabiex ma jiġux 
evitati l-proċeduri stabbiliti.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 6 - punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-paragrafu 4 li ġej huwa miżjud: 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-mobilità ristretta u n-natura tal-professjoni ta’ nutar f’termini ta’ libertà ta’ 
stabbiliment u fir-rwol tiegħu bħala uffiċjal ta’ ministeru pubbliku fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri, ma jidhirx li huwa neċessarju li jiġu introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi.

Emenda 39
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-
sikurezza u li għandhom implikazzjonijiet
fis-settur tas-saħħa pubblika, 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.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ċerti professjonijiet li għandhom rwol sinifikanti fil-protezzjoni tas-saħħa pubblika mhumiex 
neċessarjament rikonoxxuti bħala professjonijiet fis-settur tas-saħħa.

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – punt a – punt iia (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) Huwa miżjud il-punt fa) li ġej:
fa) il-prova ta’ assigurazzjoni li 
tiggarantixxi r-responsabilità ċivili 
professjonali tal-fornitur tas-servizz għas-
servizzi mogħtija fit-territorju tal-Istat 
Membru ospitanti.

Or. fr

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7 – punt 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 

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 jew billi jiġu kkunsidrati ċ-
ċertifikati jew titoli mogħtija abbażi ta’ 
proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 49a u  49b. 
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Deċiżjoni skont it-tielet subparagrafu. Fi kwalunkwe każ, irid ikun possibbli li 
jiġi pprovdut is-servizz fi żmien xahar 
minn meta tittieħed deċiżjoni skont it-tielet 
subparagrafu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ kompetenzi skont mekkaniżmi stabbiliti fl-Artikoli 49a u 49b jista’ 
jirriżulta bħala għodda effiċjenti għall-evalwazzjoni tal-livell ta’ professjonista.

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 8

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 
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.

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 
fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu valutati 
d-differenzi sostanzjali li x’aktarx jkunu ta’ 
dannu għas-saħħa jew is-sikurezza 
pubblika. L-Istat Memmbru ospitanti 
b’mod partikolari jista’ jikkunsidra t-titoli 
jew iċ-ċertifikati miksuba fil-qafas tal-
proċeduri stipulati fl-Artikoli 49a u 49b.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ stabbiliment għandhom jipprovdu dik l-
informazzjoni skont l-Artikolu 56.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ kompetenzi skont mekkaniżmi stabbiliti fl-Artikoli 49a u 49b jista’ 
jirriżulta bħala għodda effiċjenti għall-evalwazzjoni tal-livell ta’ professjonista.

Emenda 43
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 tista’ tiċħad
aċċess għal u t-twettiq tal-professjoni lil 
detenturi ta’ attestazzjoni ta’ livell ta’ 
kompetenza jew ta’ titlu ta’ taħriġ li 
mhuwiex ta’ livell tal-anqas 
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 
(d) jew (e) tal-Artikolu 11.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid ta’ dispożizzjoni li tippermetti li jiġu evitati d-differenzi 
sproporzjonati bejn il-livelli.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12 – punt c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3

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 
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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.”.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-mobilità ristretta u n-natura tal-professjoni ta’ nutar f’termini ta’ libertà ta’ 
stabbiliment u fir-rwol tiegħu bħala uffiċjal ta’ ministeru pubbliku fil-parti l-kbira tal-Istati 
Membri, ma jidhirx li huwa neċessarju li jiġu introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi.

Emenda 45  
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Kapitolu III, titolu u dispożizzjonijiet

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a) Fil-Kapitolu III, it-titolu għandu jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
Rikonoxximent abbażi tal-koordinazzjoni 
ta’ rekwiżiti [...] ta’ taħriġ
(Din l-emenda tapplika għall-Kapitolu III 
kollu tat-test leġiżlattiv li qed jiġi 
eżaminat; l-adozzjoni tagħha timponi 
adattamenti tekniċi f’dan it-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tat-taħriġ li fuqhom jistrieħ il-prinċipju ta’ rikonoxximent awtomatiku ma 
għandhomx jitqiesu bħala kriterji minimi, imma bħala bażi komuni bil-għan li twassal għal 
żviluppi regolari li għandhom l-għan li jintlaħqu standards ta’ kwalità għolja.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15) Il-paragrafi 4, 6 u 7 tal-Artikolu 21 
huma mħassra.

15) Il-paragrafu 4, it-tieni u t-tielet 
subparagrafi tal-paragrafu 6, u l-
paragrafu 7 tal-Artikolu 21 huma mħassra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 6 għandu jerġa' jkun introdott minħabba l-importanza 
kbira tiegħu għas-sistema ta' rikonoxximent awtomatiku tad-diplomi.

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17 – parti introduttorja
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17) Fl-Artikolu 22, huwa miżjud it-tieni
paragrafu li ġej:

17) Fl-Artikolu 22, huma miżjuda l-punt 
c) u t-tieni subparagrafu li ġejjin:

Or. fr

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 22

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 

c) L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
ruħhom li l-istabbilimenti li joffru wieħed 
minn dawn it-taħriġ ikunu suġġetti, tal-
anqas kull ħames snin li jibdew jgħoddu 
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva], għal evalwazzjoni bbażata fuq 
ir-rispett tar-rekwiżiti ta’ taħriġ minn 
organizzazzjoni rreġistrata fir-reġistru 
EQAR (European Quality Assurance 
Register), u din għandha tgħaddi l-
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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.

konklużjonijiet lill-Istat Membru 
kkonċernat u lill-Kummissjoni.

Għall-finijiet tal-punt (b) 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 
disponibbli pubblikament lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri l-oħra ta’ evalwazzjoni 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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. Min-naħa l-oħra, għandu jkun ippreċiżat l-
objettiv imfittex mir-rapporti tal-evalwazzjoni tat-taħriġ kontinwu.

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) Il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:
"2. It-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni 
jinkludi tagħlim teoretiku, prattiku u ta’ 
etika professjonali, li jsir f’università, 
f’ċentru universitarju ta' sptar jew, jekk 
ikun il-każ, fi stabbiliment għall-kura tas-
saħħa approvat għal dan mill-awtoitajiet 
jew l-organizzazzjonijiet kompetenti.
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L-Istati Membri għandhom jissorveljaw li 
t-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni jdum 
tal-anqas ħames snin, li jistgħu wkoll 
jingħataw f’termini ta’ krediti ECTS. It-
taħriġ isir taħt il-kontroll tal-awtoritajiet 
jew tal-organizzazzjonijiet kompetenti.
Dan it-taħriġ jinkludi l-parteċipazzjoni 
personali tat-tobba li jkunu qed 
jispeċjalizzaw fl-attività u fir-
responsabilitajiet tas-servizzi inkwistjoni.”  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni.

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 19 - punt 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, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Stat Membru għandu jkun jista’ jirrikonoxxi taħriġ parzjali miksub fi Stat Membru ieħor.
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Emenda 51
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 tal-
ħtiġijiet tat-taħriġ imsemmija fil-
punt 5.1.3 tal-Anness V għall-progress 
xjentifiku u tekniku.

Or. fr

Emenda 52
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:

Or. fr

Emenda 53  
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 26 – subparagrafu 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 

It-titoli ta’ taħriġ ta' tabib speċjalista 
stabbiliti fl-Artikolu 21 huma dawk li, 
mogħtija jew rikonoxxuti mill-awtoritajiet 
jew mill-organizzazzjonijiet kompetenti 
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komuni għal tal-inqas terz mill-Istati 
Membri bil-għan li tiġi aġġornata din id-
Direttiva fid-dawl tal-bidliet fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

msemmija fil-punt 5.1.2 tal-Anness V, 
għat-taħriġ mediku ta’ speċjalizzazzjoni 
inkwistjoni, jikkorrispondu mat-titoli fis-
seħħ fl-Istati Membri differenti u li jidhru 
fil-punt 5.1.3 tal-Anness V.
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tat-tobba speċjalisti.

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 22 - punt b
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 2

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 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, kif ukoll għall-
iżvilupp u l-progress tar-rwol tal-
professjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tal-infirmiera.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 22 – punt c
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ tal-infirmiera responsabbli mill-
kura ġenerali għandu jinvolvi tal-inqas tliet 
snin ta’ studju 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 ekwialenti.

It-taħriġ tal-infirmiera responsabbli mill-
kura ġenerali għandu jinvolvi tal-inqas tliet 
snin ta’ studju, li jistgħu wkoll jingħataw 
f’termini ta’ krediti 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-introduzzjoni tar-referenza għall-krediti ECTS għal taħriġ ieħor.

Emenda 56
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:
"Artikolu 33b
Dispożizzjonijiet transizzjonali
Minn [daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva], l-Istati Membri 
għandhom perjodu ta’ sitt snin sabiex 
jadattaw is-sistema ta’ taħriġ tagħhom 
skont ir-rekwiżiti l-ġodda tal-Artikolu 31 
(1) fil-qasam tad-dewmien tat-taħriġ 
skolastiku ġenerali."

Or. fr
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Emenda 57
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 
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 għandu jinkludi 
total ta’ mill-inqas ħames snin ta’ studju, li 
jista’ jingħata wkoll f’termini ta’ krediti 
tal-ECTS ekwivalenti, li jirrapreżentaw 
tal-anqas 5 000 siegħa ta’ studji teoretiċi 
u prattika, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat in-numru ta' sigħat ta’ studju li huma meħtieġa sabiex ma jkunx 
rikonoxxut taħriġ part-time li jista’ jirriżulta li ma jkunx komplet.

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 27 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) Il-Paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:
"3. It-taħriġ tal-qwiebel jagħti l-garanzija 
li l-parteċipant ikun kiseb l-għarfien u l-
kompetenzi li ġejjin:
a) għarfien adegwat tax-xjenza li hija l-
bażi tal-attivitajiet tal-qabla, b’mod 
partikolari l-ostetrija, il-ġinekoloġija u n-
neonatoloġija;
b) għarfien adegwat dwar l-etika tal-
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professjoni u dwar il-leġiżlazzjoni 
professjonali;
c) għarfien dettaljat dwar il-funzjonijiet 
bijoloġiċi, l-anatomija u l-fiżjoloġija, il-
psikoloġija u l-farmakoloġija fil-qasam 
tal-ostetrija u tat-trabi ġodda, kif ukoll 
għarfien dwar ir-relazzjoni bejn l-istat tas-
saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-
bniedem, u dwar l-imġieba tiegħu;
d) esperjenza klinika adegwata minn 
istituzzjonijiet approvati taħt is-
sorveljanza ta' persunal kwalifikat fil-
professjoni tal-qwiebel u fl-ostetrija;
e) fehma adegwata tat-taħriġ tal-persunal 
tas-saħħa u esperjenza ta' xogħol ma' dan 
il-persunal.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tal-qabla.

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt a

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 jinkludi tal-anqas 5 000 
siegħa ta’ tagħlim teoretiku u ta’ prattika, 
li jistgħu jingħataw ukoll f’termini ta’ 
krediti ECTS ekwivalenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tal-qwiebel u sinkronizzazzjoni mal-
introduzzjoni tar-referenza għall-krediti ECTS għal taħriġ ieħor.
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Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jikkonsistu f’tal-inqas 3 
600 siegħa, li  jistgħu jingħataw ukoll 
bħala krediti ECTS ekwivalenti, 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;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-introduzzjoni tar-referenza għall-krediti ECTS għal taħriġ ieħor.

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jikkonsisti f’tal-inqas 3 
000 siegħa, li jistgħu jingħataw f’termini 
ta’ krediti ECTS ekwivalenti, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sinkronizzazzjoni mal-introduzzjoni tar-referenza għall-krediti ECTS għal taħriġ ieħor.
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Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 28a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28a) L-Artikolu 42 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"Artikolu 42
Twettiq tal-attivitajiet professjonali ta’ 
qabla
1. Id-dispożizzjonijiet ta’ din it-taqsima 
japplikaw għall-attivitajiet awtonomi tal-
qabla hekk kif definiti minn kull Stat 
Membru, mingħajr ħsara għall-paragrafu 
2, u mwettqa taħt it-titoli professjonali 
inklużi fil-punt 5.5.2 tal-Anness V.
2. L-Istati Membri għandhom jissorveljaw 
li l-qwiebel ikunu tal-anqas awtorizzati li 
jkollhom aċċess għal u jeżerċitaw l-
attivitajiet stabbiliti hawn taħt:
a) jipprovdu informazzjoni tajba u jagħtu 
pariri fil-qasam tas-saħħa riproduttiva 
femminili, inkluż l-ippjanar tal-familja;
b) jagħmlu djanjosi tat-tqala, jivvalutaw u 
jikkontrollaw it-tqala normali, iwettqu l-
eżamijiet meħtieġa;
c) jagħtu pariri u jippreskrivu l-eżamijiet 
meħtieġa għall-identifikazzjoni l-aktar 
bikrija possibbli ta’ kull tqala riskjuża;
d) imexxu programmi kompleti ta’ 
preparazzjoni għall-ġenituri u għall-ħlas;
e) jassistu lill-omm li tkun se twelled waqt 
il-ħlas u t-twelid u jikkontrollaw l-istat 
tal-fetu fl-utru permezz ta’ metodi kliniċi 
u tekniċi xierqa;
f) jamministraw ħlas spontanju, inkluż, 
skont il-bżonn, l-episjotomiji, kif ukoll il-
punti u t-twelid maqlub tat-tarbija 
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(breech);
g) jagħrfu s-sinjali ta’ twissija ta’ 
anomalitajiet fl-omm jew fit-tarbija li 
jinħtieġu l-intervent ta’ professjonista tas-
saħħa speċjalizzat u jassistu lil dan tal-
aħħar jekk ikun meħtieġ; 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) jeżaminaw u jieħdu ħsieb it-tarbija tat-
twelid; jieħdu l-inizjattivi kollha meħtieġa 
li huma neċessarji f'każ ta' bżonn u li 
jwettqu meta neċessarju risuxxitazzjoni 
immedjata;
i) jieħdu ħsieb u jagħmlu monitoraġġ tal-
progress tal-omm fil-perijodu 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) isegwu t-trattament preskritt mit-tobba 
u jippreskrivu l-mediċini meħtieġa fil-
kuntest tal-prattika professjonali tal-
qabla;
k) jippreparaw id-dokumenti kollha 
kliniċi u legali meġtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tal-qabla

Emenda 63
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 

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

fi sptar taħt is-superviżjoni ta’ dak id-
dipartiment farmaċewtiku tal-isptar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni ta’ taħriġ li jvarja minn Stat Membru għal ieħor, jaqbel li titħalla 
awtonomija.

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 31 – parti introduttorja
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31) Fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 45, huwa 
miżjud il-punt (h) li ġej:

31) Fl-Artikolu 45, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

Or. fr

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 31
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 45 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li t-titolari ta' titlu ta’ taħriġ universitarju 
jew ta’ livell ekwivalenti rikonoxxut fil-
farmaċija li tissodisfa l-kondizzjonijiet tal-
Artikolu 44 tal-anqas għandhom ikunu 
awtorizzati għal aċċess għall-attivitajiet 
imsemmija hawn taħt u li jwettqu dawk l-
attivitajiet soġġetti, meta approprjat, 
għall-ħtieġa ta' esperjenza professjonali 
addizzjonali.
a) il-preparazzjoni tal-forma 
farmaċewtika ta' prodotti mediċinali;
b) il-produzzjoni u l-kontroll ta’ prodotti 
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mediċinali;
c) l-ittestjar ta' prodotti mediċinali 
f'laboratorju għall-kontroll tal-prodotti 
mediċinali,
d) il-ħażna, iż-żamma u t-tqassim ta’ 
prodotti mediċinali fl-istadju ta’ bejgħ bl-
ingrossa;
e) il-provvista, il-preparazzjoni, il-
kontroll, il-ħażna u t-tqassim ta' prodotti 
mediċinali sikuri u ta' kwalità fl-ispiżeriji 
miftuħa għall-pubbliku;
f) il-preparazzjoni, il-kontroll, il-ħażna u 
t-tqassim ta’ prodotti mediċinali fl-
isptarijiet;
g) monitoraġġ ta’ trattamenti mediċinali u 
tqassim ta’ informazzjoni u ta’ pariri 
dwar il-prodotti mediċinali u dwar 
kwistjonijiet marbuta mas-saħħa;
h) ir-rappurtar tar-reazzjonijiet avversi tal-
prodotti farmaċewtiċi lill-awtoritajiet 
kompetenti;
i) jakkompanjaw personalment lill-
pazjenti li jimmedikaw lilhom infushom;
j) jikkontribwixxu għal kampanji 
istituzzjonali ta' saħħa pubblika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġornament tad-dispożizzjonijiet relatati mat-taħriġ tal-ispiżjar.

Emenda 66
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 

1. It-tul ta' żmien tat-taħriġ bħala perit irid 
ikun tal-inqas sitt snin. It-taħriġ fi Stat 
Membru għandu jinkludi kwalunkwe 
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għandu jinkludi kwalunkwe waħda minn 
dawn li ġejjin:

waħda minn dawn li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-krediti ECTS għandha tkun ibbażata fuq it-taħriġ teoretiku.

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 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,
jew l-ammont ekwivalenti tagħhom 
f’termini ta’ krediti ta’ tagħlim ECTS,
f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim 
komparabbli li jwasslu għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju 
li jagħti kwalifika formali u tal-inqas 
sentejn ta’ taħriġ prattiku bi ħlas għat-
taħriġ prattiku li jwassal għal kwalifika 
professjonali;

Or. fr

Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 32
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 u 
tal-inqas sena ta’ taħriġ prattiku bi ħlas.

b) tal-inqas ħames snin ta’ studju full-time,
jew l-ammont ekwivalenti tagħhom 
f’termini ta’ krediti ta’ tagħlim ECTS,
f’università jew istituzzjoni ta’ tagħlim 
komparabbli li jwasslu għat-tlestija 
b’suċċess ta’ eżami ta’ livell universitarju 
li jagħti kwalifika formali u tal-inqas sena 
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ta’ taħriġ prattiku bi ħlas għat-taħriġ 
prattiku li jwassal għal kwalifika 
professjonali;

Or. fr

Emenda 69
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 bi ħlas jrid jitwettaq fi 
Stat Membru, għandu jkun taħt is-
superviżjoni ta’ perit jew ta’ persuna jew 
entità approvata għal dan minn awtorità 
kompetenti li tkun wettqet verifika 
adegwata tal-abilità tagħha sabiex 
tipprovdi taħriġ prattiku. It-tlestija tat-
taħriġ prattiku bi ħlas jrid jiġi kkonfermat 
f’ċertifikat maħruġ minn awtorità 
kompetenti u li jakkumpanja l-provi ta’ 
kwalifiki formali.

Or. fr

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 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 

Stat Membru għandu jiżgura li kwalunkwe 
verifika tal-għarfien ta’ lingwa ssir taħt il-
kontroll 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 
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professjonali li dik il-persuna beħsiebha 
twettaq.

professjonali li dik il-persuna beħsiebha 
twettaq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ verifika huwa anqas riġidu minn dak ta’ kontroll u l-awtorità kompetenti 
għandha tkun tista’ tiddelega l-organizzazzjoni ta’ din il-verifika.

Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 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 fuq is-saħħa pubblika u 
s-sikurezza 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. Il-
verifika tal-għarfien tal-lingwa għandha 
l-għan li tistabbilixxi l-kapaċità tal-
professjonist li jikkomunika, kemm meta 
jitkellem u kemm meta jikteb, skont dak li 
jkun meħtieġ biex jeżerċita l-attività 
professjonali tiegħu, u b’mod partikolari 
t-termini ta’ sikurezza tal-pazjenti u ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ verifika huwa anqas riġidu minn dak ta’ kontroll, u hija biss l-awtorità 
kompetenti li għandha tkun awtorizzata li tagħmel din it-talba. Min-naħa l-oħra, għandu jkun 
definit il-kuntest ta’ dawn il-verifiki.

Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 38
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Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 53 – paragrafu 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 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ verifika huwa anqas riġidu minn dak ta’ kontroll.

Emenda 73
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 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament 
ikun bi ħlas.

Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 39
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 55a
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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 li 
huwa parti minn kors ta' taħriġ għal 
professjoni rregolata, kemm jekk dan 
jikkundizzjona jew le d-dritt għat-twettiq 
tal-attività, imwettaq fi Stat Membru ieħor 
u ċertifikat minn awtorità kompetenti ta’ 
dak l-Istat Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ippreċiżat liema taħriġ huwa kkonċernat, minħabba li dan mhux neċessarjament 
ikun bi ħlas.

Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 39a (ġdid)
2011/0534
Artikolu 55b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39a) Fit-titolu IV, għandu jiddaħħal l-
Artikolu 55b li ġej:
"Artikolu 55b
Kontroll f’każ ta’ żmien twil ta’ nuqqas 
ta’ attività
Fil-każ ta’ professjonist bi kwalifiki 
rikonoxxuti, elenkati fil-punti 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 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, imma li ma jistax jagħti 
prova li effettivament wettaq il-professjoni 
tiegħu matul l-erba’ snin ta’ qabel it-talba 
għall-ħruġ jew għat-tiġdid tad-
dikjarazzjoni, l-Istat Membru ospitanti 
jista’, f’każ ta’ dubju konkret li 
jikkonċerna l-livell tal-għarfien, tal-
kompetenzi u tal-ħiliet, u fejn jista' jkun 
hemm riskju għall-pazjenti jew għall-
konsumaturi, jippermetti lill-awtorità 
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kompetenti li teżiġi li jsiru kontrolli 
addizzjonali, sakemm dawn ikunu 
proporzjonati, mhux diskriminatorji u ma 
jippreżentaw l-ebda spiża għall-
professjonist. Il-persuna kkonċernata 
għandha titħalla tappella dawn il-verifiki 
quddiem qrati nazzjonali.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-dritt għat-twettiq ta’ attività u sabiex ikun garantit livell għoli ta’ sikurezza 
għall-pazjenti, għandu jkun maħsub mekkaniżmu ta’ verifika tal-kompetenzi fil-każ ta’ 
professjonisti li kellhom il-kwalifika tagħhom rikonoxxuta fil-passat imma li ma kinux qed 
jeżerċitaw l-attività tagħhom għal perjodu twil.

Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 41
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ospitanti u ta’ oriġini għandhom 
jiskambjaw informazzjoni rigward l-
azzjoni dixxiplinarja jew is-sanzjonijiet 
penali meħuda jew kwalunkwe ċirkustanza 
serja u speċifika oħra li x’aktarx ikollha 
konsegwenzi fuq it-twettiq tal-attivitajiet 
taħt din id-Direttiva, filwaqt li tiġi 
rispettata l-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali stipulata 
fid-Direttiva 95/46/KE u fid-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (*).

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ospitanti u ta’ oriġini għandhom 
jiskambjaw informazzjoni rigward l-
azzjoni dixxiplinarja jew is-sanzjonijiet 
penali meħuda jew kwalunkwe ċirkustanza 
serja u speċifika oħra li x’aktarx twassal 
għall-irtirar tad-dritt għat-twettiq tal-
attivitajiet taħt din id-Direttiva, filwaqt li 
tiġi rispettata l-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali stipulata 
fid-Direttiva 95/46/KE u fid-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (*).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għandhom ikunu infurmati biss f’każ ta’ fatti li jistgħu jwasslu biex ikun irtirat 
id-dritt għal-eżerċizzju tal-attivitajiet.
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Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 41a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

41a) Mal-Artikolu 56, jiżdied il-paragrafu 
4a li ġej:
"4a. Bl-appoġġ tal-Kummissjoni, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet kompetenti b’taħriġ u 
b’assistenza adegwata għall-użu tas-
sistema IMI, u b’mod partikolari l-
proċeduri ġodda stipulati minn din id-
Direttiva."

Or. fr

Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 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) tabib li jkollu taħriġ mediku ta’ bażi li 
jkollu l-provi tal-kwalifika formali 
msemmija fil-punt 5.1.1 tal-Anness V;

Or. fr

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tabib speċjalist li jkollu t-titlu msemmi b) tabib tal-familja u tabib speċjalist li 
jkollu t-titlu msemmi fil-punti 5.1.3 u 5.1.4
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fil-punt 5.1.3 tal-Anness V; tal-Anness V;

Or. fr

Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja) professjonisti li jkunu kisbu r-
rikonoxximent tagħhom skont il-Kapitolu 
I tat-Titolu III, u stipulati fil-punt b tal-
Artikolu 10 bl-esklużjoni tal-periti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ twissija għandu japplika għall-professjonisti kollha kkonċernati, ikun xi 
jkun il-metodu li bih ikunu kisbu r-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom.

Emenda 81
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 
immedjatament, fi kwalunkwe każ sa 
mhux aktar tard minn 48 siegħa mid-data 
tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni li tipprojbixxi 
l-professjonist ikkonċernat milli jwettaq 
attività professjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ sikurezza, it-trażmissjoni ta’ informazzjoni għandha tkun l-aktar 
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mgħaġġla possibbli.

Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 42
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 56a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 
japplikaw ukoll f’każ ta’ professjonisti li 
jkunu nstabu ħatja li użaw jew li ppruvaw 
jużaw dokumenti foloz fl-applikazzjoni 
għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ twissija f’każ li jkun irtirat id-dritt għall-eżerċizzju ta’ professjonist 
għandu jkun ikkompletat bi twissija fil-każ ta' professjonisti li jkunu nstabu ħatja b'attentat ta' 
frodi.

Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
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.

Or. fr

Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 43
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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 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.

Or. fr

Emenda 85
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 
jaffettwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
dwar l-użu tal-lingwi fit-territorju tagħhom.

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu miżuri kumplimentarji 
sabiex iħeġġu lill-punti uniċi ta’ servizz 
biex iqiegħdu l-informazzjoni prevista fil-
paragrafu 1 għad-dispożizzjoni f’lingwi 
uffiċjali oħra tal-Unjoni. Dan ma għandux 
jaffettwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
dwar l-użu tal-lingwi fit-territorju tagħhom.

Or. fr

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 47a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 58a – paragrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni, fil-qafas tal-iżvilupp 
tal-atti delegati, għandha tagħmel kull 
sforz biex tikkonsulta mal-partijiet 
involuti pertinenti, ir-rappreżentanti tal-
istituzzjonijiet akkademiċi u l-imsieħba 
soċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat proċess ta’ adozzjoni tal-atti delegati li jkun trasparenti u bbażat fuq id-
djalogu.

Emenda 87
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-
informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni lista ta’ professjonijiet 
irregolati eżistenti skont il-liġi nazzjonali 
sa [sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva]. 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-
informazzjoni.

Or. fr

Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 48a (ġdid)
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 60 – paragrafi 3 u 4 (ġodda)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

48a) Fl-Artikolu 60, jiżdiedu l-paragrafi 3 
u 4 li ġejjin:
"3. Minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha 
tagħmel rapport kull tliet snin lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati tal-eżaminazzjoni mill-ġdid 
regolari tad-dispożizzjonijiet tal-Anness V 
ma’ din id-Direttiva, f’konformità mal-
objettivi u l-ħtiġijiet ta’ adattament 
stipulati 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).
4. Fi żmien [sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva] l-aktar tard, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar l-opportunità li jinżammu d-
dispożizzjonijiet speċifiċi previsti fl-
Artikolu 33 (2) u (3), u fl-Artikolu 33a."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament regolari tad-dispożizzjonijiet previsti fl-Anness V huwa ta’ importanza 
ewlenija sabiex ikun żgurat livell għoli ta’ taħriġ u biex tkun garantita fiduċja reċiproka bejn 
l-Istati Membri.
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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.


