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Emenda 65
Philip Claeys

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speċjali 
tiegħu f'Tampere fl-15 u 16 ta' Ottubru 
1999, irrikonoxxa l-ħtieġa għall-
armonizzazzjoni tal-liġi nazzjonali li 
tirregola l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni 
u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. 
F'dan il-kuntest, iddikjara b'mod partikolari 
li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura 
trattament ġust għaċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi b’residenza legali fit-territorju ta' l-
Istati Membri u li politika ta' integrazzjoni 
aktar dinamika għandu jkollha l-għan li 
tagħtihom drittijiet u obbligi kumparabbli 
ma' dawk taċ-ċittadini ta' l-Unjoni
Ewropea. Il-Kunsill Ewropew għaldaqstant 
talab lill-Kunsill biex jadotta malajr l-
istrumenti legali bbażati fuq il-proposti tal-
Kummissjoni. Il-bżonn li jintlaħqu l-
għanijiet definiti f’Tampere kien affermat 
mill-ġdid mill-Programm ta’ l-Aja ta’ l-4 u 
l-5 ta’ Novembru 2004.

(2) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speċjali 
tiegħu f'Tampere fil-15 u 16 ta' Ottubru 
1999, irrikonoxxa l-ħtieġa għall-
armonizzazzjoni tal-liġi nazzjonali li 
tirregola l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni 
u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. 
F'dan il-kuntest, iddikjara b'mod partikolari 
li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura 
trattament ġust għaċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi b’residenza legali fit-territorju tal-
Istati Membri u li politika ta' integrazzjoni 
aktar dinamika għandu jkollha l-għan li 
timponi fuqhom obbligi kumparabbli ma' 
dawk taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-
Kunsill Ewropew għaldaqstant talab lill-
Kunsill biex jadotta malajr l-istrumenti 
legali bbażati fuq il-proposti tal-
Kummissjoni. Il-bżonn li jintlaħqu l-
għanijiet definiti f’Tampere kien affermat 
mill-ġdid mill-Programm tal-Aja tal-4 u l-5 
ta’ Novembru 2004.

Or. nl

Emenda 66
Philip Claeys

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F’suq tax-xogħol dejjem aktar globali, 
l-UE għandha ssir aktar attraenti biex 
tiġbed lejha ħaddiema minn pajjiżi terzi. 
Dan għandu jkun iffaċilitat 
b’simplifikazzjoni amministrattiva u billi 

imħassar
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jkun faċilitat l-aċċess għall-informazzjoni 
rilevanti. Dispożizzjonijiet għal proċedura 
unika ta’ applikazzjoni li twassal għall-
ħruġ ta’ permess magħqud ta’ residenza u 
xogħol f’dokument amministrattiv wieħed 
għandhom jikkontribwixxu biex jiġu 
ssimplifikati u armonizzati r-regoli 
diverġenti applikabbli bħalissa fl-Istati 
Membri. Din is-simplifikazzjoni 
proċedurali diġà ġiet introdotta mill-
maġġoranza ta’ l-Istati Membri u wasslet 
għal proċedura aktar effiċjenti kemm 
għall-migranti u kemm għal min 
iħaddimhom, u ppermettiet kontrolli eħfef 
tal-legalità tar-residenza u l-impjieg 
tagħhom.

Or. nl

Emenda 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F’suq tax-xogħol dejjem aktar globali, 
l-UE għandha ssir aktar attraenti biex 
tiġbed lejha ħaddiema minn pajjiżi terzi. 
Dan għandu jkun iffaċilitat 
b’simplifikazzjoni amministrattiva u billi 
jkun faċilitat l-aċċess għall-informazzjoni 
rilevanti. Dispożizzjonijiet għal proċedura 
unika ta’ applikazzjoni li twassal għall-
ħruġ ta’ permess magħqud ta’ residenza u 
xogħol f’dokument amministrattiv wieħed 
għandhom jikkontribwixxu biex jiġu 
ssimplifikati u armonizzati r-regoli 
diverġenti applikabbli bħalissa fl-Istati 
Membri. Din is-simplifikazzjoni 
proċedurali diġà ġiet introdotta mill-
maġġoranza ta’ l-Istati Membri u wasslet 
għal proċedura aktar effiċjenti kemm għall-
migranti u kemm għal min iħaddimhom, u 
ppermettiet kontrolli eħfef tal-legalità tar-

(3) Sakemm l-applikazzjonijiet għar-
residenza u x-xogħol fit-territorju ta' Stat 
Membru jkunu konkomitanti, id-
dispożizzjonijiet għal proċedura unika ta’ 
applikazzjoni li twassal għall-ħruġ ta’ 
permess magħqud ta’ residenza u xogħol 
f’dokument amministrattiv wieħed 
għandhom jikkontribwixxu biex jiġu 
ssimplifikati u armonizzati r-regoli 
diverġenti applikabbli bħalissa fl-Istati 
Membri. Din is-simplifikazzjoni 
proċedurali diġà ġiet introdotta mill-
maġġoranza tal-Istati Membri u wasslet 
għal proċedura aktar effiċjenti kemm għall-
migranti u kemm għal min iħaddimhom, u 
ppermettiet kontrolli eħfef tal-legalità tar-
residenza u l-impjieg tagħhom.
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residenza u l-impjieg tagħhom.

Or. en

Emenda 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku huma stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat 
il-prinċipju tal-preferenza Komunitarja 
kif inhu espress partikolarment fid-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Atti ta’ 
Adeżjoni tas-16 ta’ April 2003 u tal-25 ta’ 
April 2005.

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku għandhom ikunu 
trasparenti, oġġettivi, verifikabbli u
stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku huma stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat 
il-prinċipju tal-preferenza Komunitarja kif 
inhu espress partikolarment fid-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Atti ta’ 
Adeżjoni tas-16 ta’ April 2003 u tal-25 ta’ 
April 2005.

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku għandhom ikunu oġġettivi, 
verifikabbli u stabbiliti fil-liġi nazzjonali 
inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat il-prinċipju 
tal-preferenza Komunitarja kif inhu espress 
partikolarment fid-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Atti ta’ Adeżjoni tas-16 ta’ 
April 2003 u tal-25 ta’ April 2005.

Or. en
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Emenda 70
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku huma stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat 
il-prinċipju tal-preferenza Komunitarja kif 
inhu espress partikolarment fid-
dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Atti ta’ 
Adeżjoni tas-16 ta’ April 2003 u tal-25 ta’ 
April 2005.

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiġi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku għandhom ikunu oġġettivi, 
verifikabbli u stabbiliti fil-liġi nazzjonali 
inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat il-prinċipju 
tal-preferenza Komunitarja kif inhu espress 
partikolarment fid-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Atti ta’ Adeżjoni tas-16 ta’ 
April 2003 u tal-25 ta’ April 2005.

Or. en

Emenda 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-permess uniku għandu jieħu l-format 
armonizzat tal-permess ta’ residenza skond
ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, li 
jistabbilixxi format uniformi għall-permess 
ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, 
biex dan jippermetti lill-Istati Membri 
jdaħħlu l-informazzjoni, partikolarment 
jekk il-persuna jkollhiex il-permess li 
taħdem. L-Istati Membri għandhom 
jindikaw – anke għal skop ta' kontroll 
aħjar tal-migrazzjoni – mhux biss fil-
permess uniku iżda anke fil-permessi ta’ 
residenza kollha maħruġa l-informazzjoni 
relatata mal-permess tax-xogħol 
irrispettivament mit-tip tal-permess jew 
mit-titolu ta’ residenza li, fuq il-bażi 

(7) Il-permess uniku għandu jinkludi l-
format armonizzat tal-permess ta’ 
residenza għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, 
li jistabbilixxi format uniformi għall-
permessi ta’ residenza għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi, biex dan jippermetti lill-Istati 
Membri jdaħħlu aktar informazzjoni.
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tagħhom, iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun ġie 
ammess fit-territorju ta' Stat Membru u 
jkun ingħata aċċess għas-suq tax-xogħol 
ta' dak l-Istat Membru. 

Or. en

Emenda 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu 
ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru għal perjodu ta' mhux aktar 
minn 6 xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 
tnax-il xahar biex jaħdmu fuq bażi 
staġjonali m’għandhomx ikunu koperti 
mid-Direttiva minħabba l-istatus 
temporanju tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 73
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu 
ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru għal perjodu ta' mhux aktar 
minn 6 xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 
tnax-il xahar biex jaħdmu fuq bażi 
staġjonali m’għandhomx ikunu koperti 
mid-Direttiva minħabba l-istatus 
temporanju tagħhom.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni ta' ħaddiema staġjonali – kategorija vulnerabbli ta' ħaddiema – mis-sett komuni 
ta' drittijiet mhijiex aċċettabbli, speċjalment fir-rigward ta' kwistjonijiet direttament relatati 
max-xogħol bħal ma huma l-paga, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-dritt li wieħed jissieħeb 
ma' trejdunjin. Mhuwiex ċar meta l-inizjattiva separata dwar il-ħaddiema staġjonali se tidħol 
fis-seħħ.

Emenda 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-benefiċjarji ta' protezzjoni 
temporanja għandhom ikunu suġġetti 
għal din id-Direttiva f'dak li jirrigwarda l-
ġabra komuni ta' drittijiet, minħabba li 
dawn huma awtorizzati li jaħdmu b'mod 
legali fit-territorju ta' Stat Membru.

Or. en

Emenda 75
Philip Claeys

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet 
Umani u l-Libertajiet Fundamentali u 
għandha tiġi implimentata b'dan il-mod.

imħassar

Or. nl
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Emenda 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani 
u l-Libertajiet Fundamentali u għandha tiġi 
implimentata b'dan il-mod. 

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani 
u l-Libertajiet Fundamentali u għandha tiġi 
implimentata b'dan il-mod. Speċifikament, 
din id-Direttiva għandha tkun applikata 
b'rispett xieraq għal-libertà ta’ għaqda u 
ta' assoċjazzjoni, id-dritt għall-
edukazzjoni, il-libertà professjonali u d-
dritt għax-xogħol, il-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni, id-dritt ta' 
kondizzjonijiet tax-xogħol ekwi u ġusti, 
id-dritt tas-sigurtà soċjali u l-assistenza 
soċjali, u d-dritt għal rimedju effettiv u 
għal proċess ġust, li jinsabu fl-Artikoli 12, 
14, 15, 21, 31, 34 u 47 tal-Karta.

Or. en

Emenda 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani 
u l-Libertajiet Fundamentali u għandha tiġi 
implimentata b'dan il-mod. 

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani 
u l-Libertajiet Fundamentali u għandha tiġi 
implimentata b'dan il-mod. Għandha 



PE439.963v01-00 10/31 AM\809956MT.doc

MT

tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi 
żgurat ir-rispett għal-libertà ta’ għaqda u 
ta' assoċjazzjoni, id-dritt għall-
edukazzjoni, il-libertà professjonali u d-
dritt għax-xogħol, il-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni, id-dritt ta' 
kondizzjonijiet tax-xogħol ekwi u ġusti, 
id-dritt tas-sigurtà soċjali u l-assistenza 
soċjali kif ukoll id-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust, kif garantiti 
fil-Karta.

Or. en

Emenda 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva għandha tkun 
applikata mingħajr ħsara għal 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli li jinsabu 
fil-leġiżlazzjoni u fl-istrumenti 
internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. 
Speċifikament, din id-Direttiva tirrispetta 
d-drittijiet u l-prinċipji li jinsabu fil-Karta 
Soċjali Ewropea tat-18 ta' Ottubru 1961 u 
fil-Konvenzjoni Ewropea dwar l-istatus 
legali tal-ħaddiema migranti tal-24 ta' 
Novembru 1977.

Or. en
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Emenda 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva għandha tkun 
implimentata mingħajr ħsara għal 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli li jinsabu 
fil-leġiżlazzjoni u fl-istrumenti 
internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. 
Partikolarment, din id-Direttiva tirrispetta 
d-drittijiet u l-prinċipji stipulati fil-Karta 
Soċjali Ewropea tal-1961u fil-
Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-
Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema 
Migranti kollha u l-Membri tal-Familji 
tagħhom tal-1990.

Or. en

Emenda 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' 
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, 
reliġjon jew twemmin, opinjonijiet politiċi 
jew oħrajn, sħubija f'minoranza nazzjonali, 
ġid, twelid, diżabilitajiet, età jew 
orjentazzjoni sesswali partikolarment 
skond id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE 
tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrespettivament mill-oriġini tar-

(19) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' 
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, 
reliġjon jew twemmin, opinjonijiet politiċi 
jew oħrajn, sħubija f'minoranza nazzjonali, 
ġid, twelid, diżabilitajiet, età jew 
orjentazzjoni sesswali partikolarment skont
id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 
ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju 
tat-trattament ugwali bejn il-persuni 
irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew 
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razza jew l-etniċità u d-Direttiva tal-
Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 
2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-
xogħol.

l-etniċità u d-Direttiva tal-Kunsill 
2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-
xogħol, u bi qbil mal-leġiżlazzjoni futura 
f'dan il-qasam, bħal dik li trid tiġi 
introdotta fil-proposta għal Direttiva tal-
Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali (COM(2008)0426).

Or. en

Emenda 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi 
b’residenza legali fi Stat Membru. 

(b) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi 
b’residenza legali fi Stat Membru, 
irrispettivament mir-raġunijiet li 
għalihom kienu ammessi inizjalment fit-
territorju ta' dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 82
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew 
ammessi fit-territorju ta’ Stat Membru 
għal perjodu ta’ mhux aktar minn sitt 
xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar 
biex jaħdmu fuq bażi staġjonali;
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Emenda 83
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
applikaw biex jidħlu fit-territorju ta’ Stat 
Membru jew li diġà tħallew jidħlu fuq il-
bażi li huma jaħdmu għal rashom;

Or. en

Emenda 84
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) għal refuġjati minn pajjiżi terzi li ġew 
awtorizzati jgħixu u jaħdmu fit-territorju 
ta' Stat Membru minn dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru għal perjodu ta’ mhux aktar 
minn sitt xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 

imħassar
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12-il xahar biex jaħdmu fuq bażi 
staġjonali;

Or. en

Emenda 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru għal perjodu ta’ mhux aktar 
minn sitt xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 
12-il xahar biex jaħdmu fuq bażi 
staġjonali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

(d) L-esklużjoni ta' ħaddiema staġjonali – kategorija vulnerabbli ta' ħaddiema – mis-sett 
komuni ta' drittijiet mhijiex aċċettabbli, speċjalment fir-rigward ta' kwistjonijiet direttament 
relatati max-xogħol bħal ma huma l-paga, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-dritt li wieħed 
jissieħeb ma' trejdunjin. Din l-esklużjoni m'għandha l-ebda ġustifikazzjoni għax issa huwa ċar 
li l-Kummissjoni mhijiex se tippubblika inizjattiva separata dwar ix-xogħol staġjonali fil-futur 
qarib.

Emenda 87
Hélène Flautre

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ġew ammessi fit-territorju ta’ Stat 
Membru għal perjodu ta’ mhux aktar 
minn sitt xhur fi kwalunkwe perjodu ta’ 
12-il xahar biex jaħdmu fuq bażi 
staġjonali;

imħassar
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Emenda 88
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) dawk li applikaw għal rikonoxximent 
bħala refuġjati u għadha ma ttiħditx 
deċiżjoni definittiva fir-rigward tal-
applikazzjoni tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 89
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jgħixu fi Stat Membru bħala applikanti 
għal protezzjoni internazzjonali jew taħt 
skemi ta' protezzjoni temporanja; 

imħassar

Or. en

Emenda 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) t-tkeċċija tagħhom ġiet sospiża għal 
raġunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.

imħassar
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Emenda 91
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) t-tkeċċija tagħhom ġiet sospiża għal 
raġunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt h mhuwiex ċar u lanqas neċessarju. Kif ġie definit fl-Artikolu 3(1)(b), id-Direttiva 
tapplika sakemm iċ-ċittadin tal-pajjiż terz ikun qed jgħix legalment fi Stat Membru.

Emenda 92
Philip Claeys

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) t-tkeċċija tagħhom ġiet sospiża għal 
raġunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.

imħassar

Or. nl

Emenda 93
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
din id-Direttiva ma tapplikax għaċ-
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ċittadini ta' pajjiżi terzi li:
(a) applikaw għal rikonoxximent bħala 
refuġjati u għadha ma ttiħditx deċiżjoni 
finali dwar l-applikazzjoni tagħhom;
(b) jgħixu fi Stat Membru bħala 
applikanti għal protezzjoni internazzjonali 
jew taħt skemi ta' protezzjoni temporanja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jiddeċiedu jekk hemmx bżonn li l-applikazzjonijiet 
għall-protezzjoni u għall-permess tax-xogħol ikunu esklussivi.

Emenda 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-applikazzjoni għar-residenza u x-
xogħol fit-territorju ta’ Stat Membru 
għandha tiġi ppreżentati fi proċedura 
unika ta’ applikazzjoni. 

1. Sakemm l-applikazzjonijiet għar-
residenza u x-xogħol fit-territorju ta’ Stat 
Membru jkunu konkomitanti, huma 
għandhom jiġu ppreżentati fi proċedura 
unika ta’ applikazzjoni.

Or. en

Emenda 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi 
għandhom id-dritt li jressqu applikazzjoni 
biex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru. Barra minn hekk, dawk li 
jħaddmu jew li huma intermedjarji 
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rikonoxxuti għandhom ikunu jistgħu 
iressqu applikazzjoni f'isem ċittadin ta' 
pajjiż terz.

Or. en

Emenda 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-
applikazzjoni u jadottaw deċiżjoni biex 
jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-
permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-
rekwiżiti speċifikati fil-liġi nazzjonali. Id-
deċiżjoni li jingħata, jiġi modifikat jew 
jiġġedded il-permess uniku għandha 
tikkostitwixxi titlu magħqud wieħed li 
jinkludi kemm il-permess ta’ residenza u 
kemm tax-xogħol f’dokument 
amministrattiv wieħed.

2. L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-
applikazzjoni u jadottaw deċiżjoni biex 
jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-
permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-
rekwiżiti speċifikati fil-liġi nazzjonali. 
Sakemm l-applikazzjonijiet għar-
residenza u x-xogħol fit-territorju ta' Stat 
Membru jkunu konkomitanti, id-deċiżjoni 
li jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-
permess uniku għandha tikkostitwixxi titlu 
magħqud wieħed li jinkludi kemm il-
permess ta’ residenza u kemm tax-xogħol 
f’dokument amministrattiv wieħed.

Or. en

Emenda 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 –subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-
komplessità ta' l-eżami ta' l-applikazzjoni, 
it-terminu msemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jkun estiż.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-
komplessità tal-eżami tal-applikazzjoni, il-
perjodu msemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jkun estiż sa sitt xhur.
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Emenda 98
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 –subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-
komplessità ta' l-eżami ta' l-applikazzjoni, 
it-terminu msemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jkun estiż.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-
komplessità tal-eżami tal-applikazzjoni, bi 
qbil mal-kriterji speċifikati b'mod 
pubbliku, il-perjodu msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jkun estiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-dritt li titressaq applikazzjoni jibqa' taċ-ċittadin tal-pajjiż terz, dawk li jħaddmu 
għandhom ikunu jistgħu iressqu applikazzjoni f'isem il-ħaddiem.

Emenda 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ċittadin ta' pajjiż terz diġà joqgħod fi 
Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu 
jippermetti li ċ-ċittadin tal-pajjiż terz 
jibqa' jgħix legalment fit-territorju tiegħu 
sakemm jingħata jew ikun miċħud il-
permess u r-rimedji kollha jkunu eżawriti.

Or. en

Emenda 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-



PE439.963v01-00 20/31 AM\809956MT.doc

MT

Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni ma tkunx biżżejjed, l-
awtorità magħżula għandha tinnotifika lill-
applikant dwar l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm 
l-awtoritajiet jirċievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa. 

4. Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni tkun inkompleta skont il-
kriterji pubbliċi speċifikati, l-awtorità 
kompetenti għandha tinnotifika lill-
applikant dwar l-informazzjoni jew id-
dokumenti addizzjonali meħtieġa. Jekk 
ikun applikabbli, hija għandha tinforma
wkoll lill-applikant dwar fejn għandu jsib 
l-informazzjoni jew id-dokumenti. Il-
perjodu msemmi fil-paragrafu 2 għandu 
jiġi sospiż sakemm l-awtoritajiet jirċievu l-
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 

Or. en

Emenda 101
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni ma tkunx biżżejjed, l-
awtorità magħżula għandha tinnotifika lill-
applikant dwar l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm 
l-awtoritajiet jirċievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa.

4. Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni ma tkunx biżżejjed, skont il-
kriterji pubbliċi speċifikati, l-awtorità 
magħżula għandha tinnotifika bil-miktub 
lill-applikant dwar l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm
l-awtoritajiet jirċievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa.

Or. en
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Emenda 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni ma tkunx biżżejjed, l-
awtorità magħżula għandha tinnotifika lill-
applikant dwar l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm 
l-awtoritajiet jirċievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa.

Jekk l-informazzjoni li tappoġġja l-
applikazzjoni tkun inkompleta skont il-
kriterji pubbliċi speċifikati, l-awtorità 
magħżula għandha tinnotifika lill-applikant 
dwar l-informazzjoni addizzjonali 
meħtieġa. Il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
2 għandu jiġi sospiż sakemm l-awtoritajiet 
jirċievu l-informazzjoni addizzjonali 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 103
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lil kull min qiegħed fil-pussess ta' 
permessi waħdanin b'dokument 
kumplimentari b'informazzjoni ddettaljata 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

Or. en



PE439.963v01-00 22/31 AM\809956MT.doc

MT

Emenda 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-applikazzjoni, li 
biha ma jinħariġx, ma jiġix modifikat jew 
imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess 
uniku fuq il-bażi tal-kriterji speċifikati fil-
liġi Komunitarja jew nazzjonali, għandha 
tkun motivata fin-notifika miktuba.

1. Deċiżjoni ta’ rifjut tal-applikazzjoni, li 
biha ma jinħariġx, ma jiġix modifikat jew 
imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess 
uniku fuq il-bażi tal-kriterji speċifikati fil-
liġi tal-Unjoni jew nazzjonali, għandha 
tkun motivata fin-notifika miktuba; dawn 
ir-raġunijiet għandhom ikunu oġġettivi, 
verifikabbli u trasparenti.

Or. en

Emenda 105
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-applikazzjoni, li 
biha ma jinħariġx, ma jiġix modifikat jew 
imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess 
uniku fuq il-bażi tal-kriterji speċifikati fil-
liġi Komunitarja jew nazzjonali, għandha 
tkun motivata fin-notifika miktuba.

1. Deċiżjoni ta’ rifjut tal-applikazzjoni, li 
biha ma jinħariġx, ma jiġix modifikat jew 
imġedded, jiġi sospiż jew irtirat il-permess 
uniku fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u 
verifikabbli speċifikati fil-liġi tal-Unjoni
jew nazzjonali, għandha tkun motivata fin-
notifika miktuba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżżid iċ-ċertezza legali u tevita deċiżjonijiet arbitrarji.
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Emenda 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati ta’ l-Istat
Membru kkonċernat. In-notifika bil-miktub 
għandha tispeċifika l-proċeduri possibbli 
ta' rimedju disponibbli u l-limitu ta’ żmien 
biex tittieħed dik l-azzjoni.

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut tal-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati tal-Istat
Membru kkonċernat. F'dawn il-każi, 
ċittadini ta' pajjiżi terzi għandu jkollhom 
l-istess garanziji proċedurali bħal dawk 
ipprovduti għal ċittadini tal-Istat Membru 
involut, inkluż, fejn hu applikabbli, 
kwalunkwe assistenza legali b'xejn. In-
notifika miktuba għandha tispeċifika l-
qorti jew l-awtorità amministrattiva 
kompetenti li biha l-persuna involuta 
tista' tressaq appell u t-terminu ta' żmien 
biex isir dak l-appell.

Or. en

Emenda 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati ta’ l-Istat
Membru kkonċernat. In-notifika bil-miktub 
għandha tispeċifika l-proċeduri possibbli 
ta' rimedju disponibbli u l-limitu ta’ żmien 
biex tittieħed dik l-azzjoni. 

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut tal-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati tal-Istat
Membru kkonċernat. In-notifika miktuba 
għandha tispeċifika l-awtorità tal-qorti jew
amministrattiva li biha l-persuna involuta 
tista' tressaq appell u t-terminu ta' żmien 
biex isir dak l-appell. 
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Emenda 108
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut ta' l-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati ta’ l-Istat
Membru kkonċernat. In-notifika bil-miktub 
għandha tispeċifika l-proċeduri possibbli 
ta' rimedju disponibbli u l-limitu ta’ żmien 
biex tittieħed dik l-azzjoni.

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ rifjut tal-
applikazzjoni, li biha ma jinħariġx, ma 
jiġix modifikat jew imġedded, jiġi sospiż 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiġi 
kkontestata quddiem il-qrati tal-Istat
Membru kkonċernat. In-notifika miktuba 
għandha tispeċifika l-awtorità tal-qorti jew 
amministrattiva li biha l-persuna involuta 
tista' tressaq appell u t-terminu ta' żmien 
biex tittieħed dik l-azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiċċara li l-proċedura ta' appell għandha tkun dejjem disponibbli.

Emenda 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jinfurmaw liċ-ċittadin minn 
pajjiż terz u lill-persuna li ser tħaddmu fil-
futur dwar id-dokumenti ta’ prova li 
jinħtieġu biex jikkompletaw l-
applikazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jinfurmaw, b'mod 
awtomatiku, immedjat u komprensiv, liċ-
ċittadin minn pajjiż terz u lill-persuna li ser 
tħaddmu fil-futur dwar id-dokumenti ta’ 
prova li jinħtieġu biex jikkompletaw l-
applikazzjoni.

Or. en
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Emenda 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
applikanti biex iħallsu l-miżati għall-
ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet skont din 
id-Direttiva. Il-livell tal-miżati għandu 
jkun proporzjonat u jista’ jkun ibbażat 
fuq il-prinċipju tas-servizz attwalment 
ipprovdut.

L-Istati Membri ma jistgħux jitolbu lill-
applikanti biex iħallsu l-miżati għall-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet skont din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 111
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
applikanti biex iħallsu l-miżati għall-
ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet skont din 
id-Direttiva. Il-livell tal-miżati għandu jkun 
proporzjonat u jista’ jkun ibbażat fuq il-
prinċipju tas-servizz attwalment 
ipprovdut.

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
applikanti biex iħallsu l-miżati għall-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet skont din 
id-Direttiva. Il-livell tal-miżati għandu jkun 
proporzjonat u raġjonevoli u m'għandux 
ikun aktar mill-ispejjeż li fil-verità tkun 
ġarrbet l-amministrazzjoni nazzjonali.

Or. en
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Emenda 112
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li kull min qiegħed fil-pussess ta' permessi 
waħdanin ikollu d-dritt li jbiddel min 
iħaddmu, fil-każ li l-kuntratt tiegħu ikun 
spiċċa għal raġunijiet indipendenti mir-
rieda tal-ħaddiem. F'sitwazzjoni ta' 
kunflitt bejn il-ħaddiem u min iħaddmu, 
kull min qiegħed fil-pussess ta' permessi 
waħdanin għandu d-dritt li jibqa' fit-
territorju tal-UE sa kemm ikun hemm 
bżonn sabiex jiffinalizza l-kwistjonijiet 
legali kollha involuti.

Or. en

Emenda 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li joqgħod fi kwalunkwe Stat 
Membru ieħor għal perjodi qosra ta' 
mhux aktar minn tliet xhur;

Or. en
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Emenda 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jkollu aċċess liberu għat-territorju 
kollu ta' l-Istat Membru kkonċernat li 
joħroġ il-permess uniku, fil-limiti li hemm 
hemm dispożizzjoni dwarhom fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali għal raġunijiet ta' 
sigurtà; 

(c) li jkollu aċċess liberu għat-territorju 
kollu tal-Istat Membru kkonċernat li 
joħroġ il-permess uniku. L-Istati Membri 
jistgħu jimponu restrizzjonijiet territorjali 
fuq id-dritt ta' residenza u d-dritt tax-
xogħol fil-limiti li hemm dispożizzjoni 
dwarhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għal 
raġunijiet ta' sigurtà biss fejn l-istess 
restrizzjonijiet japplikaw għaċ-ċittadini 
tagħhom stess;

Or. en

Emenda 115
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jkollu aċċess liberu għat-territorju 
kollu ta' l-Istat Membru kkonċernat li 
joħroġ il-permess uniku, fil-limiti li hemm 
hemm dispożizzjoni dwarhom fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali għal raġunijiet ta' 
sigurtà; 

(c) li jkollu aċċess liberu għat-territorju 
kollu tal-Istat Membru kkonċernat li 
joħroġ il-permess uniku. L-Istati Membri 
jistgħu jimponu restrizzjonijiet territorjali 
fuq id-dritt ta' residenza u d-dritt tax-
xogħol fil-limiti li hemm dispożizzjoni 
dwarhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għal 
raġunijiet ta' sigurtà, biss fejn l-istess 
restrizzjonijiet japplikaw għaċ-ċittadini 
tagħhom stess; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Restrizzjonijiet territorjali m'għandhomx ikunu suġġetti għal deċiżjonijiet arbitrarji.
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Emenda 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi tmiem il-perjodu ta' validità tal-
permess uniku, l-Istati Membri jistgħu, 
wara li titressaq applikazzjoni, jagħtu 
permess ta' residenza sa massimu ta' sitt 
xhur għall-finijiet ta' tiftix ta' impjieg; 
Matul dan il-perjodu huma għandhom 
igawdu l-istess għajnuna biex jinstab 
impjieg kif provdut għaċ-ċittadini ta' dak 
l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 117
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull min qiegħed fil-pussess ta' permess 
waħdieni għandu d-dritt li jaġġorna l-
permess waħdieni meta jbiddel min 
iħaddmu, u li jġedded il-permess waħdieni 
meta jidħol f'kuntratt ġdid ma' min 
iħaddmu li jkun minn Stat Membru 
differenti.

Or. en
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Emenda 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Qgħad temporanju

1. Il-qgħad fih innifsu m'għandux ikun 
raġuni biex permess ikun revokat, 
sakemm il-perjodu ta' qgħad ma jaqbiżx 
sitt xhur konsekuttivi.
2. Matul dan il-perjodu, ċittadini minn 
pajjiżi terzi għandhom ikunu jistgħu 
jfittxu u jaċċettaw xogħol, filwaqt li 
jgawdu l-istess għajnuna biex jinstab 
impjieg, bħaċ-ċittadini ta' dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Notifika ta' deċiżjonijiet

In-notifika u l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikoli 5, 8 u 9 għandhom ikunu 
provduti b'mod li l-applikant ikun jista' 
jifhem il-kontenut u l-implikazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Perjodikament, u għall-ewwel darba 
mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data 
speċifikata fl-Artikolu 16, il-Kummisjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri u għandha tipproponi kwalunkwe 
emenda li tkun meħtieġa. 

1. Perjodikament, u għall-ewwel darba 
mhux aktar tard minn sentejn wara d-data 
speċifikata fl-Artikolu 16, il-Kummisjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri u għandha tipproponi kwalunkwe 
emenda li tkun meħtieġa. 

Or. en

Emenda 121
Kinga Gál

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 –subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn … Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [sentejn wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni 
bejn dawn id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-għan ta' dan l-att leġiżlattiv, l-Istati Membri jridu jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet legali fundamentali ġodda u struttura istituzzjonali, amministrattiva u 
finanzjarja ġdida. Dan l-istrument legali jrid jitqies bħala pass ġdid importanti lejn 
migrazzjoni legali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Għalhekk it-test legali għandu jipprovdi għal 
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perjodu ta' tliet snin sabiex id-dispożizzjonijiet jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati 
Membri.


