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Suġġett: Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istandards 
minimi għall-kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew 
persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali u l-kontenut 
tal-protezzjoni mogħtija (riformulazzjoni)
(COM(2009)551 – C7-0250/09 – 2009/0164(COD))

Skont il-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu iktar strutturat tat-
teknika tar-riformulazzjoni ta’ atti legali1, il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali 
tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jikkunsidraw kwalunkwe 
proposta tal-Kummissjoni għal riformulazzjoni.

Jekk jogħġbok sib annessa l-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv rigward il-proposta 
msemmija hawn fuq.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali beħsiebu jippreżenta l-fehmiet tiegħu dwar l-opinjoni fil-
laqgħa tiegħu tas-27-28 ta’ Jannar 2010.

Anness

                                               
1 ĠU C 77, 28.03.02, p.1.
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Anness

GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 23 ta’ Novembru 2009

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TA’ IL-PARLAMENT EWROPEW
IL-KUNSILL
IL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istandards minimi 
għall-kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr 
stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni 
mogħtija
COM(2009)551 of 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu iktar 
strutturat tat-teknika ta’ riformulazzjoni ta’ atti legali, partikolarment il-punt 9 ta’ din il-
Ftehima, il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, li hu magħmul mis-servizzi legali tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni rispettivament, iltaqa’ fid-29 ta’ Ottubru 2009 biex 
jeżamina, fost l-oħrajn,il-proposta msemmija hawn fuq ippreżentata mill-Kummissjoni.

F’dik il-laqgħa1, eżami tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tirriformola d-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar livelli stabbiliti
minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr 
stat bħala refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut 
tal-protezzjoni mogħtija wassal sabiex il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, bi qbil komuni, 
jistabbilixxi dan li ġej.

1) Fl-Artikolu 9(3), il-kliem inizjali “Bi qbil mal-Artikolu 2(ċ)” għandu jiġi adattat sabiex 
jinqara “Bi qbil mal-Artikolu 2(d)”.

2) Fl-Artikolu 19(1), il-kliem inizjali “wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva” għandu jiġi 
adattat sabiex jinqara “wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2004/83/KE”.

3) Fl-Artikolu 23(2), ir-referenza għal “Artikoli 24 sa 34” għandha tiġi adattata sabiex tinqara 
bħala referenza għal “Artikoli 24 sa 27 u 29 sa 35”.

                                               
1 Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjoni Ingliża, Franċiża u Ġermaniża tal-
proposta u ħadem abbażi tal-verżjoni Ingliża, peress li hija l-verżjoni oriġinali tat-test li qed jiġi diskuss.
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4) Fl-Artikolu 39(1), l-ewwel subparagrafu, l-aħħar sentenza “Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn 
dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva” kellu jiġi identifikat permezz tal-użu ta’ shading 
griż li normalment jintuża għal tibdil sostanzjali fit-testi riformolati.
5) Fl-Artikolu 39(2), il-kliem finali “u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva” kellu jiġi identifikat permezz tal-użu ta’ shading griż.
6) Fl-Artikolu 42, il-kliem finali tal-Artikolu 40 tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE (“bi qbil 
mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea”) għandu jiġi introdott mill-ġdid.
7) Fl-Anness I, Parti B, l-indikazzjoni tad-data tal-10 ta’ Ottubru 2006 għandha tiġi sostitwita 
b’dik tad-9 ta’ Ottubru 2006.
Konsegwentament, l-eżami tal-proposta ppermetta lill-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv li 
jikkonkludi, bi qbil, li l-proposta ma tinkludi l-ebda emenda sostanzjali barra minn dawk li 
ġew identifikati bħala tali fiha stess jew f’din l-opinjoni. Il-Grupp ta’ Ħidma kkonkluda wkoll, 
fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma nbidlux mill-att ta’ qabel b’dawk l-
emendi sostanzjali, li l-proposta għandha kodifikazzjoni ċara tat-test eżistenti, bla ebda bidla 
fis-sustanza tagħha.
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