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Emenda 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar standards minimi għall-
kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi jew persuni mingħajr stat bħala 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali 
u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija

PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar standards minimi għall-
kwalifika u l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi jew persuni mingħajr stat bħala 
rifuġjati u persuni li altrimenti jeħtieġu
protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-
protezzjoni mogħtija

Or. de

Emenda 16
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-Patt Ewropew dwar l-
Immigrazzjoni u Ażil adottat fis-16 ta’ 
Ottobru 2008, il-Kunsill Ewropew 
enfasizza li kien fadal numru konsiderevoli 
ta’ diverġenzi bejn Stat Membru u ieħor 
dwar l-għoti ta’ protezzjoni u l-forom li l-
protezzjoni tieħu u sejjaħ għal inizjattivi 
ġodda sabiex jitkompla l-istabbiliment tas-
Sistema ta’ Ażil Komuni Ewropea, 
provduta fil-Programm tal-Aja u għalhekk 
joffri grad ogħla ta’ protezzjoni.

(8) Fil-Patt Ewropew dwar l-
Immigrazzjoni u Ażil adottat fis-16 ta’ 
Ottobru 2008, il-Kunsill Ewropew 
enfasizza li kien fadal numru konsiderevoli 
ta’ diverġenzi bejn Stat Membru u ieħor 
dwar l-għoti ta’ protezzjoni u l-forom li l-
protezzjoni tieħu u sejjaħ għal inizjattivi 
ġodda sabiex jitkompla l-istabbiliment tas-
Sistema ta’ Ażil Komuni Ewropea, 
provduta fil-Programm tal-Aja u għalhekk 
joffri grad ogħla ta’ protezzjoni. 
Irrikonoxxa wkoll li kien hemm bżonn 
jitħeġġu s-solidarjetà u t-tqassim mill-ġdid 
aktar sodisfaċenti ta' benefiċjarji ta' 
protezzjoni internazzjonali minn Stat 
Membru għall-ieħor sabiex jiġu 
megħjuna dawk l-Istati Membri li qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' pressjoni 
partikolarment kbira u sproporzjonata fuq 
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is-sistemi ta' ażil tagħhom, b'mod 
partikolari minħabba l-pożizzjoni 
ġeografika jew is-sitwazzjoni demografika 
tagħhom.  

Or. el

Emenda 17
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid 
li l-politiki tal-Unjoni rigward il-kontrolli 
fil-fruntieri, l-ażil u l-immigrazzjoni 
għandhom ikunu regolati mill-prinċipju 
ta' solidarjetà u l-qsim ġust tar-
responsabbiltà, inklużi l-implikazzjonijiet 
finanzjarji tagħha, bejn l-Istati Membri u 
li, fejn ikun meħtieġ, l-atti tal-Unjoni 
adottati skont dan il-kapitolu għandu jkun 
fihom miżuri xierqa biex dan il-prinċipju 
jkollu effett.

Or. el

Emenda 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-"aħjar interessi tat-tfal", għandu 
jkun kunsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri meta jkunu qed jimplimentaw din 
id-Direttiva, skont il-Konvenzjoni tan-NU 
tal-1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

(17) L-"aħjar interessi tat-tfal" għandhom 
ikunu kunsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri meta jkunu qed jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u skont 
il-Konvenzjoni tan-NU tal-1989 dwar id-
Drittijiet tat-Tfal. Meta jkunu qegħdin 
jivvalutaw l-aħjar interessi tal-minuri, l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
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partikolari fatturi bħal: 
il-preservazzjoni tal-ħajja tal-familja, 
inkluża l-possibilità ta’ riunifikazzjoni tal-
familja fil-każ ta’ minuri separati jekk 
dan ikun fl-aħjar interess tagħhom; 
il-benesseri u l-iżvilupp soċjali tal-minuri, 
billi jitqies b’mod partikolari l-isfond 
etniku, kulturali, lingwistiku u reliġjuż 
tal-minuri u billi jitqies ukoll il-bżonn 
għall-istabilità u t-tkomplija fl-
arranġamenti għall-kura u l-kustodja u l-
aċċess għas-servizzi tas-saħħa u tal-
edukazzjoni;
kunsiderazzjonijiet ta’ sikurezza u sigurtà, 
b’mod partikolari, fejn ikun hemm riskju 
li l-minuri jisfa vittma ta’ xi forma ta’ 
vjolenza jew sfruttament, inkluż it-
traffikar tal-bnedmin; u
il-fehmiet tal-minuri, billi dawn jitqiesu 
kif jixraq skont l-età u l-maturità 
tagħhom.

Or. en

Emenda 19
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-"aħjar interessi tat-tfal", għandu 
jkun kunsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri meta jkunu qed jimplimentaw din 
id-Direttiva, skont il-Konvenzjoni tan-NU 
tal-1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

(17) L-"aħjar interessi tat-tfal" għandhom 
ikunu kunsiderazzjoni primarja tal-Istati 
Membri meta jkunu qed jimplimentaw din 
id-Direttiva, skont il-Konvenzjoni tan-NU 
tal-1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Fil-valutazzjoni tal-aħjar interessi tat-tifel 
jew tifla, l-Istati Membri għandhom iqisu 
b'mod  partikolari l-fatturi li ġejjin:
(a) il-preservazzjoni tal-ħajja tal-familja, 
inkluża, fil-każ ta’ tfal separati mill-
familji tagħhom, il-possibilità ta’ 
riunifikazzjoni tal-familja fit-territorju 
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tal-Istati Membri jew 'il barra minnu;
(b) il-benesseri u l-iżvilupp soċjali tat-tifel 
jew tifla, billi jitqies b’mod partikolari l-
isfond etniku, reliġjuż, kulturali u 
lingwistiku tat-tifel jew tifla u billi jitqies 
ukoll il-bżonn għall-istabilità u t-
tkomplija fl-arranġamenti għall-kura u l-
kustodja u l-aċċess għas-servizzi tas-
saħħa u tal-edukazzjoni;
(c) kunsiderazzjonijiet ta’ sikurezza u 
sigurtà, b’mod partikolari, fejn ikun 
hemm riskju li t-tifel jew tifla jisfaw vittmi 
ta’ xi forma ta’ vjolenza jew sfruttament, 
inkluż it-traffikar;
(d) ix-xewqat tat-tifel jew tifla, billi dawn 
jitqiesu skont l-età u l-maturità tat-tifel 
jew tifla.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-aħjar interessi tat-tifel jew tifla, l-Istati Membri għandhom iqisu wkoll kif jixraq il-
possibiltajiet ta' riunifikazzjoni tal-familja fit-territorju tal-Istati Membri jew 'il barra minnu.

Emenda 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hu meħtieġ li wieħed iwessà l-
kunċett ta' membri tal-familja, filwaqt li 
jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi 
differenti partikolari tad-dipendeza u l-
attenzjoni speċjali li għandha tingħata 
lill-aħjar interessi tat-tfal.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi u problemi biex tingħata prova ta' parentela familjari, u fl-
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interessi tal-familja nukleari, il-kunċett ta' "membru tal-familja" għandu jkun definit b'mod 
dejjaq.

Emenda 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 25 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Protezzjoni tista' tiġi provvduta mhux 
biss mill-Istat imma wkoll minn partijiet 
jew organizzazzjonijiet, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li jilħqu 
l-kundizzjonijiet ta' din id-Direttiva, li 
jikkontrollaw reġjun jew erja akbar fit-
territorju tal-Istat u li huma lesti u kapaċi 
li jinfurzaw l-istat ta’ dritt. Protezzjoni 
bħal din għandha tkun effettiva u ta’ natura 
li ddum fiż-żmien.

(25) Protezzjoni tista' tiġi provduta mhux 
biss mill-Istat imma wkoll minn partijiet 
jew organizzazzjonijiet, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li jilħqu 
l-kundizzjonijiet ta' din id-Direttiva, li 
jikkontrollaw reġjun jew erja akbar fit-
territorju tal-Istat. Protezzjoni bħal din 
għandha tkun effettiva u ta’ natura li ddum 
fiż-żmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-infurzar tal-istat ta' dritt u l-leġittimità ta' attur ta' protezzjoni huma kwistjonijiet li ma 
jidħlux fl-ambitu ta' din id-direttiva u li dwarhom m'hemmx il-ħsieb li jkollha xi effett.
Minflok, l-ewwel prijorità hija s-sikurezza u l-ħarsien ta' persuna li tkun applikat għall-
protezzjoni internazzjonali. It-tip ta' gvern jew Stat li jipprovdi ħarsien bħal dan hu kwistjoni 
marbuta mal-governanza u d-demokratizzazzjoni tajba u ma tistax tiġi stabbilita bħala parti 
minn sistema komuni ta' ażil Ewropew.

Emenda 22
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva
Premessa 25 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Protezzjoni tista' tiġi provvduta mhux
biss mill-Istat imma wkoll minn partijiet 
jew organizzazzjonijiet, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 

(25) Protezzjoni tista' tiġi provduta biss 
mill-Istat li jkun lest u kapaċi li jinforza l-
istat ta’ dritt. Protezzjoni bħal din għandha 
tkun effettiva u ta’ natura li ddum fiż-



PE452.552v01-00 8/55 AM\836911MT.doc

MT

jilħqu l-kundizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
li jikkontrollaw reġjun jew erja akbar fit-
territorju tal-Istat u li huma lesti u kapaċi 
li jinfurzaw l-istat ta’ dritt. Protezzjoni 
bħal din għandha tkun effettiva u ta’ natura 
li ddum fiż-żmien.

żmien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Emenda 23
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Protezzjoni interna għandha tkun 
disponibbli b’mod effettiv lill-applikant 
f’parti mill-pajjiż ta’ oriġini fejn hu jew hi 
jistgħu jivvjaġġaw b’mod sigur u legali, 
jiksbu ammissjoni u jissetiljaw.

(26) Protezzjoni interna għandha tkun 
disponibbli b’mod effettiv lill-applikant 
f’parti mill-pajjiż ta’ oriġini fejn hu jew hi 
jistgħu jivvjaġġaw mingħajr riskju jew 
sanzjoni, jiksbu ammissjoni u jgħixu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi ta' oriġini, strutturi statali mhux adegwati ma jippermettux l-ammissjoni u r-
residenza formali korretta skont l-istandards tagħna. Dan in-nuqqas ta' arranġamenti 
adegwati, jew l-użu ta' arranġamenti differenti, fih innifsu mhuwiex ta' tfixkil għall-eliġibilità 
għal protezzjoni interna jew ma jikkostitwixxix evidenza ta' sikurezza jew sigurtà mhux 
adegwati.
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Emenda 24
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Premessa 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Protezzjoni interna għandha tkun 
disponibbli b’mod effettiv lill-applikant 
f’parti mill-pajjiż ta’ oriġini fejn hu jew hi 
jistgħu jivvjaġġaw b’mod sigur u legali, 
jiksbu ammissjoni u jissetiljaw.

(26) Protezzjoni interna għandha tkun 
disponibbli b’mod effettiv lill-applikant 
f’parti mill-pajjiż ta’ oriġini fejn hu jew hi 
jistgħu jivvjaġġaw b’mod sigur u legali, 
jiksbu ammissjoni u jissetiljaw u fejn hu 
jew hi jkunu mistennija b'mod raġonevoli 
li jibqgħu joqogħdu. B'mod partikolari, 
meta jkunu qegħdin jivvalutaw x'inhu 
raġonevoli, l-Istati Membri għandhom 
iqisu l-fatturi li ġejjin: iċ-ċirkostanzi 
personali tal-applikant, l-eżistenza ta' 
persekuzzjoni fl-imgħoddi, is-sikurezza u 
s-sigurtà, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, u l-possibilità ta' sopravivenza 
ekonomika f'dik il-parti tal-pajjiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iġib it-test fl-istess linja mal-Linji Gwida tal-UNHCR dwar il-Protezzjoni 
Internazzjonali: "Il-Ħarba Interna jew Rilokazzjoni Alternattiva" fil-kuntest tal-Artikolu 1A(2) 
tal-Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati.

Emenda 25
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 27 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Huwa meħtieġ, meta jiġu stmati 
applikazzjonijiet minn minuri għal 
protezzjoni internazzjonali, li Stati Membri 
għandhom jagħtu każ ta' forom speċifiċi 
għat-tfal ta' persekuzzjoni.

(27) Huwa meħtieġ, meta jiġu stmati 
applikazzjonijiet minn minuri għal 
protezzjoni internazzjonali, li Stati Membri 
għandhom jagħtu kas ta' forom speċifiċi 
għat-tfal ta' persekuzzjoni, bħar-reklutaġġ 
taħt l-età, it-traffikar tat-tfal, il-
mutilazzjoni tal-ġenitali tal-bniet, il-
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vjolenza familjari u domestika, iż-żwieġ 
furzat jew taħt l-età u x-xogħol furzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tipprovdi lista mhix sħiħa ta' xi forom speċifiċi ta' persekuzzjoni tat-tfal li 
għandhom jitqiesu.

Emenda 26
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Premessa 27 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Bl-istess mod, l-Istati Membri 
jeħtiġilhom iqisu kif jixraq, meta jkunu 
qegħdin jivvalutaw l-applikazzjonijiet 
għall-protezzjoni internazzjonali, it-
tradizzjonijiet legali u l-użanzi ta' rivalità 
li jinvolvu atti li jikkostitwixxu intenzjoni 
li tweġġa' jew offiża għad-dinjità ta' 
persuna, bħall-mutilazzjoni tal-ġenitali, it-
tħaġġir, iż-żwiġijiet furzati jew ir-reati tal-
unur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida hija koerenti ma' dawk l-emendi għall-artikoli li jirreferu għall-użanzi 
u t-tradizzjonijiet legali li jikkostitwixxu intenzjoni li tweġġa' persuna fiżikament jew offiża 
għad-dinjità tagħhom.

Emenda 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Premessa 29 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Hu ugwalment meħtieġ li jiġi introdott 
kunċett komuni tal-bażi ta’ persekuzzjoni 
“sħubija fi grupp soċjali partikolari”. 
Kwistjonijiet li joħorġu mis-sess ta’ 
applikant għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom minħabba l-
bżonn li tingħata tifsira ta’ grupp soċjali 
partikolari.

(29) Hu ugwalment meħtieġ li jiġi introdott 
kunċett komuni tal-bażi ta’ persekuzzjoni 
“sħubija fi grupp soċjali partikolari”. 
Kwistjonijiet li joħorġu mis-sess ta’ 
applikant għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom minħabba l-
bżonn li tingħata tifsira ta’ grupp soċjali 
partikolari. F'dan ir-rigward, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni speċjali lil 
kwistjonijiet bħall-mutilazzjoni tal-
ġenitali tan-nisa, l-abort furzat u l-
isterilizzazzjoni furzata.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-mutilazzjoni tal-ġenitali, l-abort furzat u l-isterilizzazzjoni furzata jikkostitwixxu forom 
gravi ta' vjolenza kontra n-nisa u għalhekk għandhom jissemmew b'mod speċifiku f'din il-
leġiżlazzjoni. Ir-Riżoluzzjoni 1765 (2010) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 
tirreferi b'mod speċifiku għall-ħtieġa li jitqiesu fatturi bħal dawn meta jiġu vvalutati l-
applikazzjonjiet għall-ażil.

Emenda 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 36 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Il-membri tal-familja ta' benefiċjarji 
bi status ta' protezzjoni sussidjarja mhux 
bilfors jingħatawlhom l-istess benefiċċji; 
madankollu, il-benefiċċji mogħtija lil 
dawn il-membri tal-familja għandhom 
ikunu proporzjonati ma' dawk mogħtija lil 
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 37 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Hu neċessarju li jiġi żgurat rispett sħiħ 
għall-prinċipju ta’ non-diskriminizzazzjoni 
filwaqt li tiġi sodisfatta t-talba tal-
programm tal-Aja għall-istabbiliment ta’ 
status uniformi. Minħabba f’hekk, u bl-
eċċezzjoni tad-derogazzjonijiet li huma 
meħtieġa u ġustifikati b’mod oġġettiv,
benefiċjarji tal-protezzjoni sussidjarja 
għandhom jingħataw l-istess drittijiet u 
benefiċċji bħala rifuġjati, u għandhom 
ikunu soġġetti għall-istess kundizzjonijiet 
tal-eliġibilità.

(37) Hu neċessarju li jiġi żgurat rispett sħiħ 
għall-prinċipju ta’ non-diskriminizzazzjoni. 
Fejn dan hu neċessarju u ġustifikat b'mod 
oġġettiv, benefiċjarji tal-protezzjoni 
sussidjarja għandhom jingħataw l-istess 
drittijiet u benefiċċji bħala rifuġjati, u 
għandhom ikunu soġġetti għall-istess 
kundizzjonijiet tal-eliġibilità. Fl-istess ħin, 
skont l-Artikolu 78(2)(a) u (b) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandu jibqa' jkun possibbli li 
ssir distinzjoni bejn status uniformi ta' 
ażil u status uniformi ta' protezzjoni 
sussidjarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.
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Emenda 30
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 39 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jiġi mtejjeb l-eżerċizzju 
effettiv tad-drittijiet u benefiċċji msemmija 
fid-Direttiva mill-benefiċċjarji tal-
protezzjoni internazzjonali, hu meħtieġ li 
jiġu kkunsidrati l-bżonnijiet speċifiċi u l-
isfidi partikolari tal-integrazzjoni li jħabbtu 
wiċċhom magħhom.

(39) Sabiex jiġi mtejjeb l-eżerċizzju 
effettiv tad-drittijiet u benefiċċji msemmija 
fid-Direttiva mill-benefiċjarji tal-
protezzjoni internazzjonali, hu meħtieġ li 
jiġu kkunsidrati l-bżonnijiet speċifiċi u l-
isfidi partikolari tal-integrazzjoni li jħabbtu 
wiċċhom magħhom. Fl-istess ħin, il-
benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali 
għandhom jintalbu jieħdu passi attivi biex 
jintegraw fis-soċjetà, billi jattendu 
korsijiet ta' integrazzjoni, u biex 
jirrispettaw l-istandards bażiċi li jirfdu s-
sistemi tal-liġijiet tal-Istati Membri 
promulgati b'mod liberu u demokratiku, 
b'mod partikolari l-invjolabbiltà tad-
dinjità umana, l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa, is-separazzjoni bejn il-Knisja u 
l-Istat u l-libertà reliġjuża. Il-benefiċjarji 
bi status ta' protezzjoni sussidjarja 
għandhom jintalbu jattendu korsijiet ta' 
integrazzjoni jekk l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jqisu li dan 
ikun ta' siwi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-rigward tal-protezzjoni internazzjonali jġib miegħu ukoll obbligi.
Dawn jinkludu b'mod ġenerali l-konformità mal-liġijiet tal-Istat Membru kkonċernat, iżda 
wkoll l-attendenza għal korsijiet ta' integrazzjoni li jsiru minn dak l-Istat Membru.

Emenda 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 43 



PE452.552v01-00 14/55 AM\836911MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Huwa xieraq li sabiex jiġi evitat tbatija 
soċjali (social hardship) għall-benefiċjarji 
tal-protezzjoni internazzjonali, li 
jipprovdu mingħajr diskriminazzjoni fil-
kuntest tal-għajnuna soċjali l-assistenza 
soċjali u l-mezzi ta’ sussistenza adegwati.

(43) Huwa xieraq li sabiex tiġi evitata
tbatija soċjali (social hardship) għall-
benefiċjarji bi status ta' rifuġjat jew status 
ta' protezzjoni sussidjarja, li jipprovdu 
mingħajr diskriminazzjoni fil-kuntest tal-
għajnuna soċjali l-assistenza soċjali u l-
mezzi ta’ sussistenza adegwati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Premessa 43 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Rigward l-għajnuna soċjali u l-kura 
tas-saħħa, l-arranġamenti u d-dettalji tal-
għoti ta' benefiċċji bażiċi għandhom jiġu 
stabbiliti mil-liġi nazzjonali. Il-possibbiltà 
li l-benefiċċji għall-benefiċjarji bi status 
ta' protezzjoni sussidjarja jkunu limitati 
għal benefiċċji bażiċi trid tinftiehem fuq 
il-bażi li dan il-kunċett ikopri mill-inqas 
is-sostenn ta' dħul minimu, għajnuna fil-
każ ta' mard u tqala u assistenza lill-
ġenituri, safejn dawn jingħataw liċ-
ċittadini skont il-liġijiet tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. de
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Emenda 33
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 45 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-bżonnijiet u l-partikolaritajiet 
speċifiċi tas-sitwazzjoni tal-benefiċjarji ta’ 
protezzjoni internazzjonali għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni, kemm jista’ 
jkun, fil-programm ta’ integrazzjoni li jiġi 
provdut lilhom.

(45) Il-bżonnijiet u l-partikolaritajiet 
speċifiċi tas-sitwazzjoni tal-benefiċjarji ta’ 
protezzjoni internazzjonali għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni, kemm jista’ 
jkun, fil-programm ta’ integrazzjoni li jiġi 
provdut lilhom. L-arranġamenti għall-
provvediment ta' programmi ta' 
integrazzjoni għandhom jinkorporaw ir-
rekwiżit li r-rifuġjati jridu jieħdu sehem fi 
programmi bħal dawn. Il-benefiċjarji bi 
status ta' protezzjoni sussidjarja 
għandhom jintalbu jattendu korsijiet ta' 
integrazzjoni jekk l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jqisu li dan 
ikun ta' siwi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-rigward tal-protezzjoni internazzjonali jġib miegħu ukoll obbligi.
Dawn jinkludu b'mod ġenerali l-konformità mal-liġijiet tal-Istat Membru kkonċernat, iżda 
wkoll l-attendenza għal korsijiet ta' integrazzjoni li jsiru minn dak l-Istat Membru.

Emenda 34
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) “applikant” ifisser ċittadin ta’ pajjiż terz 
jew persuna mingħajr stat li għamel
applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali li fir-rigward tagħha għadha 
ma ttieħditx deċiżjoni finali;

i) “applikant” tfisser kwalunkwe persuna li 
ma tkunx ċittadin tal-Istat Membru li fih 
tkun saret l-applikazzjoni tagħha għal 
protezzjoni internazzjonali u li fir-rigward 
tagħha tkun għadha ma tteħditx deċiżjoni 
finali;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tfassil mill-ġdid għandu jwessa' l-ambitu tad-Direttiva dwar il-Kwalifika biex ikun żgurat li 
kwalunkwe persuna tista' tagħmel applikazzjoni għal ażil, billi l-Konvenzjoni ta' Ġinevra li 
għandha x'taqsam mal-istatus tar-rifuġjati ma tippermettix restrizzjoni tal-ambitu tagħha 
bbażata fuq kriterji ġeografiċi jew ta' nazzjonalità.   

Emenda 35
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) “applikant” ifisser ċittadin ta’ pajjiż terz 
jew persuna mingħajr stat li għamel 
applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali li fir-rigward tagħha għadha 
ma ttieħditx deċiżjoni finali;

(i) “applikant” tfisser persuna li ma tkunx
ċittadin tal-Unjoni u li tkun għamlet
applikazzjoni għal protezzjoni 
internazzjonali li fir-rigward tagħha tkun
għadha ma tteħditx deċiżjoni finali;

Or. en

Emenda 36
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) "membri tal-familja" jfissru, sakemm u 
safejn il-familja tkun diġa' eżistiet fil-pajjiż 
tal-oriġini, il-membri tal-familja li ġejjin, 
tal-familja tal-benefiċjarju tal-protezzjoni
internazzjonali li huma preżenti fl-istess 
Istat Membru rigward l-applikazzjoni għal 
protezzjoni internazzjonali:

(j) "membri tal-familja" tfisser, sakemm u 
safejn il-familja tkun diġa' eżistiet fil-pajjiż 
tal-oriġini, il-membri tal-familja li ġejjin, 
tal-familja tal-benefiċjarju bi status ta' 
rifuġjat jew status ta' protezzjoni 
sussidjarja li huma preżenti fl-istess Stat
Membru rigward l-applikazzjoni għal 
protezzjoni internazzjonali:

Or. en
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Emenda 37
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ir-raġel/mara tal-benefiċjarju tal-
protezzjoni internazzjonali jew is-
sieħeb/sieħba tiegħu f'relazzjoni stabbli, 
fejn il-leġislazzjoni jew il-prassi tal-Istat 
Membru interessat titratta koppji mhux 
miżżewġa b'mod paragunabbli għal koppji 
miżżewġa skont il-liġi li tirrigwarda l-
aljeni;

– ir-raġel/il-mara tal-benefiċjarju bi status 
ta' rifuġjat jew status ta' protezzjoni 
sussidjarja jew is-sieħeb/sieħba tiegħu 
f'relazzjoni stabbli, fejn il-leġiżlazzjoni jew 
il-prassi tal-Istat Membru interessat 
tittratta koppji mhux miżżewġa b'mod 
paragunabbli għal koppji miżżewġa skont 
il-liġi li tirrigwarda l-aljeni;

Or. en

Emenda 38
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tfal minuri tal-koppji riferita fl-ewwel 
indent jew il-benefiċjarju tal-protezzjoni
internazzjonali, fuq kundizzjoni li 
mhumiex miżżewġin u mingħajr ma jitqies 
jekk twieldux fiż-żwieġ jew barra ż-żwieġ 
jew adottati kif definit skont il-liġi 
nazzjonali;

– it-tfal minuri tal-koppji riferiti fl-ewwel 
inċiż jew il-benefiċjarju bi status ta' 
rifuġjat jew bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja, bil-kundizzjoni li mhumiex 
miżżewġin u mingħajr ma jitqies jekk 
twildux fiż-żwieġ jew barra ż-żwieġ jew 
adottati kif definit skont il-liġi nazzjonali;

Or. en

Emenda 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tfal minuri miżżewwġa tal-koppja li imħassar
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jirreferi għalihom l-ewwel indent jew tal-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali, mingħajr ma tittieħed każ 
ta’ jekk jitwildux ġewwa jew barra ż-żwieġ 
jew adottati kif iddefinit taħt il-liġi 
nazzjonali, fejn hu għall-aħjar interess 
tagħhom li jirresjedu fl-istess pajjiż bħall-
benefiċjarju.;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' tfal minuri miżżewġin fid-definizzjonijiet ta' "membri tal-familja" toħloq dubji, 
billi, għalkemm huma minuri, jiffurmaw unità distinta ta' familja. Il-proposta tqanqal 
problemi wkoll rigward il-kwistjoni taż-żwieġ furzat ta' minuri f'pajjiżi terzi.

Emenda 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tfal minuri miżżewwġa tal-koppja li 
jirreferi għalihom l-ewwel indent jew tal-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali, mingħajr ma tittieħed każ 
ta’ jekk jitwildux ġewwa jew barra ż-żwieġ 
jew adottati kif iddefinit taħt il-liġi 
nazzjonali, fejn hu għall-aħjar interess 
tagħhom li jirresjedu fl-istess pajjiż bħall-
benefiċjarju.;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi u problemi biex tingħata prova ta' parentela familjari, u fl-
interessi tal-familja nukleari, il-kunċett ta' "membru tal-familja" għandu jkun definit b'mod 
dejjaq.
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Emenda 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-missier, l-omm jew adult ieħor li jiġi 
minnhom u li hu responsabbli għall-
benefiċjarju tal-protezzjoni 
internazzjonali sew jekk bil-liġi jew bl-
użanza, meta dan tal-aħħar hu minuri jew 
mhux miżżewweġ, jew meta hu/hi huma 
minuri u miżżewwġa iżda hi fl-aħjar 
interessi tiegħu/tagħha li joqgħodu fl-
istess pajjiż bħal missieru/ha, ommu/ha 
jew adult ieħor li jiġi minnhom u li hu 
responsabbli;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi u problemi biex tingħata prova ta' parentela familjari, u fl-
interessi tal-familja nukleari, il-kunċett ta' "membru tal-familja" għandu jkun definit b'mod 
strett.

Emenda 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-minuri mhux miżżewwġa tfal tal-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali, meta dan tal-aħħar hu 
minuri u mhux miżżewweġ, jew meta l-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali jew it-tfal tiegħu/tagħha 
huma minuri u miżżewwġa iżda hu fl-
aħjar interess ta’ wieħed jew aktar 
minnhom li huma jirrisjedu fl-istess 
pajjiż.

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm abbużi u problemi biex tingħata prova ta' parentela familjari, u fl-
interessi tal-familja nukleari, il-kunċett ta' "membru tal-familja" għandu jkun definit b'mod 
strett.

Emenda 43
Ernst Strasser

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt j – inċiż 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-minuri mhux miżżewwġa tfal tal-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali, meta dan tal-aħħar hu 
minuri u mhux miżżewweġ, jew meta l-
benefiċjarju ta’ protezzjoni 
internazzjonali jew it-tfal tiegħu/tagħha 
huma minuri u miżżewwġa iżda hu fl-
aħjar interess ta’ wieħed jew aktar 
minnhom li huma jirrisjedu fl-istess 
pajjiż.

imħassar

Or. en

Emenda 44
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
Konvenzjoni ta' Ġinevra, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu li applikant li 
jiddepożita applikazzjoni sosegwenti 
normalment m'għandux jingħata status 
ta' rifuġjat, jekk ir-riskju ta' persekuzzjoni 
jkun ibbażat fuq ċirkostanzi li l-applikant 
ikun ħoloq bid-deċiżjoni tiegħu stess minn 

imħassar
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meta jkun telaq mill-pajjiż tal-oriġini.

Or. en

Emenda 45
Stavros Lambrinidis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-Konvenzjoni 
ta' Ġinevra, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu li applikant li jiddepożita 
applikazzjoni sosegwenti normalment 
m'għandux jingħata status ta' rifuġjat, jekk 
ir-riskju ta' persekuzzjoni jkun ibbażat fuq 
ċirkostanzi li l-applikant ikun ħoloq bid-
deċiżjoni tiegħu stess minn meta jkun telaq 
mill-pajjiż tal-oriġini.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Konvenzjoni 
ta' Ġinevra, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu li applikant li jiddepożita 
applikazzjoni sussegwenti normalment 
m'għandux jingħata status ta' rifuġjat, jekk 
ir-riskju ta' persekuzzjoni jkun ibbażat fuq 
ċirkostanzi li l-applikant ikun ħoloq bid-
deċiżjoni tiegħu stess minn meta jkun telaq 
mill-pajjiż tal-oriġini. L-applikant ma 
jistax jitqies li jkun ħoloq riskju bid-
deċiżjoni tiegħu stess meta jkun qiegħed 
jeżerċita xi dritt fundamentali tiegħu 
skont il-Liġi tal-UE, b'mod partikolari d-
dritt tal-libertà tat-taħdit.

Or. en

Emenda 46
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Protezzjoni kontra persekuzzjoni jew 
dannu serju għandha tkun effettiva u li 
ddum u tista’ tiġi biss provduta minn:

1. Protezzjoni kontra persekuzzjoni jew 
dannu serju għandha tkun effettiva u li 
ddum u tista’ tiġi provduta minn:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien xorta jista' jingħata anki jekk l-atturi tal-protezzjoni ma jkunux disponibbli. 
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Restrizzjoni assoluta li tistipula li l-ħarsien jista' jingħata biss minn atturi rikonoxxuti ma 
tirrispettax l-iskop li għalih tingħata protezzjoni interna.

Emenda 47
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Protezzjoni kontra persekuzzjoni jew 
dannu serju għandha tkun effettiva u li 
ddum u tista’ tiġi biss provduta minn

1. Protezzjoni kontra persekuzzjoni jew 
dannu serju għandha tkun effettiva u li 
ddum u tista’ tiġi provduta biss minn

(a) l-Istat; jew (a) l-Istat; jew
(b) partijiet jew organizzazzjonijiet inkluż 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat u li jridu u jistgħu 
jinfurzaw l-istat ta’ dritt.

(b) partijiet jew organizzazzjonijiet, inklużi 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat,

sakemm dawn l-atturi ta' protezzjoni 
stipulati f'(a) u (b) ikunu disposti u kapaċi 
jinfurzaw l-istat ta' dritt u jinżammu 
responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi ‘disposti u kapaċi jinfurzaw l-istat ta’ dritt' għandha tapplika wkoll b’mod espliċitu 
għall-istat billi ma għandux ikun preżunt li l-istat li mingħandu min qiegħed ifittex l-ażil jitlob 
il-protezzjoni jkun neċessarjament ‘dispost u kapaċi jinforza l-istat ta’ dritt’. Dawk li jitqiesu 
f’qagħda li jistgħu joffru l-protezzjoni effettiva għandhom ukoll ikunu jistgħu jiżguraw ir-
responsabbiltà tagħhom skont il-liġi internazzjonali.

Emenda 48
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) partijiet jew organizzazzjonijiet inkluż 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat u li jridu u jistgħu 
jinfurzaw l-istat ta’ dritt.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Emenda 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) partijiet jew organizzazzjonijiet inkluż 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat u li jridu u jistgħu 
jinfurzaw l-istat ta’ dritt.

(b) partijiet jew organizzazzjonijiet li 
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-infurzar tal-istat ta' dritt u l-leġittimità ta' attur ta' protezzjoni huma kwistjonijiet li ma 
jidħlux fl-ambitu ta' din id-direttiva u li dwarhom m'hemmx il-ħsieb li jkollha xi effett. 
Minflok, l-ewwel prijorità hija s-sikurezza u l-ħarsien ta' persuna li tkun applikat għall-
protezzjoni internazzjonali. It-tip ta' gvern jew Stat li jipprovdi ħarsien bħal dan hu kwistjoni 
marbuta mal-governanza u d-demokratizzazzjoni tajba u ma tistax tiġi stabbilita bħala parti 
minn sistema komuni ta' ażil Ewropew.
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Emenda 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) partijiet jew organizzazzjonijiet inkluż
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 
jikkontrollaw l-Istat jew parti sostanzjali 
tat-territorju tal-Istat u li jridu u jistgħu 
jinfurzaw l-istat ta’ dritt.

(b) partijiet jew organizzazzjonijiet, inklużi
organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
reġjonali, li jikkontrollaw l-Istat jew parti 
sostanzjali tat-territorju tal-Istat u li jridu u 
jistgħu jinfurzaw l-istat ta’ dritt.

Or. en

Emenda 51
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Protezzjoni effettiva u li ddum hija 
ġeneralment provvduta meta l-atturi 
msemmija fil-paragrafu 1 jieħdu passi 
raġonevoli sabiex jipprevjenu l-
persekuzzjoni jew isofru minn periklu 
serju, fost ħwejjeġ oħra, billi joperaw 
sistema legali effettiva għall-kxif, 
prosekuzzjoni u kastig ta' atti li 
jikkostitwixxu persekuzzjoni jew periklu 
serju, u l-applikant għandu aċċess għal din 
il-protezzjoni.

2. Protezzjoni effettiva u li ddum hija 
provduta meta l-atturi msemmija fil-
Paragrafu 1 jieħdu passi raġonevoli sabiex 
jipprevjenu l-persekuzzjoni jew isofru 
minn periklu serju, fost ħwejjeġ oħra, billi 
joperaw sistema legali effettiva għall-kxif, 
prosekuzzjoni u kastig ta' atti li 
jikkostitwixxu persekuzzjoni jew periklu 
serju, u l-applikant għandu aċċess għal din 
il-protezzjoni.

Or. en

Emenda 52
Sylvie Guillaume

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġi stmat jekk organizzazzjoni 
internazzjonali tikkontrollax Stat jew parti 
sostanzjali tat-territorju tiegħu u tipprovdi 
protezzjoni kif deskritta fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom iqisu kull gwida 
li tista' tiġi pprovduta f'atti rilevanti tal-
Kunsill.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Emenda 53
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mill-istima tal-applikazzjoni 
għal protezzjoni internazzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li applikant 
mhuwiex fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali jekk hu/hi għandhom aċess
għal protezzjoni kontra persekuzzjoni jew 
riskju veru kif definit fl-Artikolu 7 f’parti 
mill-pajjiż tal-oriġini u hu/hi jistgħu 
jivvjaġġaw b’mod sigur u legali, 
jakkwistaw ammissjoni u jissetiljaw f'dik 
il-parti tal-pajjiż.

1. Bħala parti mill-istima tal-applikazzjoni 
għal protezzjoni internazzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li applikant 
mhuwiex fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali jekk hu/hi għandhom 
aċċess għal protezzjoni neċessarja kontra 
persekuzzjoni jew riskju veru kif definit fl-
Artikolu 7 f’parti mill-pajjiż tal-oriġini jew 
jekk m'għandux għalfejn ikollhom biża' 
ġustifikat mill-persekuzzjoni f'parti mill-
pajjiż tal-oriġini u hu/hi jistgħu jivvjaġġaw 
u jgħixu f'dik il-parti tal-pajjiż mingħajr 
riskju jew sanzjoni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi ta' oriġini, strutturi statali mhux adegwati ma jippermettux id-dħul u r-residenza 
formali korretta skont l-istandards tagħna. Dan in-nuqqas ta' arranġamenti adegwati, jew l-
użu ta' arranġamenti differenti, fih innifsu mhuwiex ta' tfixkil biex issir applikazzjoni 
b'suċċess għal protezzjoni interna jew ma jikkostitwixxix evidenza ta' sikurezza jew sigurtà 
mhux adegwati.

Emenda 54
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala parti mill-istima tal-applikazzjoni 
għal protezzjoni internazzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li applikant 
mhuwiex fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali jekk hu/hi għandhom 
aċess għal protezzjoni kontra 
persekuzzjoni jew riskju veru kif definit fl-
Artikolu 7 f’parti mill-pajjiż tal-oriġini u 
hu/hi jistgħu jivvjaġġaw b’mod sigur u 
legali, jakkwistaw ammissjoni u
jissetiljaw f'dik il-parti tal-pajjiż.

1. Bħala parti mill-istima tal-applikazzjoni 
għal protezzjoni internazzjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li applikant 
mhuwiex fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali jekk f'parti mill-pajjiż tal-
oriġini ma jkunx hemm biża' fundat li se 
jiġi ppersegwitat jew li jkollu riskju reali li 
jsofri periklu serju u hu/hi jistgħu 
jivvjaġġaw b’mod sigur u legali, 
jakkwistaw ammissjoni, jissetiljaw u jkunu 
mistennija b'mod raġonevoli li jibqgħu 
joqogħdu f'dik il-parti tal-pajjiż.

Or. en

Emenda 55
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżami ta' jekk applikant għandhux
aċċess għal protezzjoni kontra 
persekuzzjoni jew periklu serju  f’parti 
mill-pajjiż tal-oriġini bi qbil ma' paragrafu 
1, l-Istati Membri għandhom fil-ħin tat-

2. Fl-eżami ta' jekk applikant għandux
aċċess għal protezzjoni kontra 
persekuzzjoni jew periklu serju f’parti mill-
pajjiż tal-oriġini bi qbil mal-Paragrafu 1, l-
Istati Membri għandhom fil-ħin tat-teħid 
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teħid tad-deċiżjoni fuq l-applikazzjoni 
jqisu ċ-ċirkostanzi ġenerali li jipprevalu 
f'dik il-parti tal-pajjiż u għaċ-ċirkostanzi 
personali tal-applikant. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni preċiża u aġġoranta hi 
miksuba minn sorsi varji, bħal eżempju l-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Rifuġjati (UNHCR) u Uffiċċju
Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil.

tad-deċiżjoni fuq l-applikazzjoni jqisu ċ-
ċirkostanzi ġenerali li jipprevalu f'dik il-
parti tal-pajjiż u għaċ-ċirkostanzi personali 
tal-applikant, bi qbil mal-Artikolu 4. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li informazzjoni preċiża u 
aġġornata tinkiseb minn sorsi varji, bħall-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Rifuġjati (UNHCR) u l-Uffiċċju
Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil.

Or. en

Emenda 56
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżami ta' jekk applikant għandhux 
aċċess għal protezzjoni kontra 
persekuzzjoni jew periklu serju  f’parti 
mill-pajjiż tal-oriġini bi qbil ma' paragrafu 
1, l-Istati Membri għandhom fil-ħin tat-
teħid tad-deċiżjoni fuq l-applikazzjoni 
jqisu ċ-ċirkostanzi ġenerali li jipprevalu 
f'dik il-parti tal-pajjiż u għaċ-ċirkostanzi 
personali tal-applikant. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
informazzjoni preċiża u aġġoranta hi 
miksuba minn sorsi varji, bħal eżempju l-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Rifuġjati (UNHCR) u Uffiċċju
Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil

2. Fl-eżami ta' jekk applikant għandux
aċċess għal protezzjoni kontra 
persekuzzjoni jew periklu serju  f’parti 
mill-pajjiż tal-oriġini bi qbil mal-
Paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom fil-
ħin tat-teħid tad-deċiżjoni fuq l-
applikazzjoni jqisu ċ-ċirkostanzi ġenerali li 
jipprevalu f'dik il-parti tal-pajjiż u għaċ-
ċirkostanzi personali tal-applikant. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li informazzjoni preċiża u 
aġġornata tinkiseb minn sorsi varji, bħall-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Rifuġjati (UNHCR) u l-Uffiċċju
Ewropew ta' Appoġġ għall-Ażil u tintuża 
sussegwentement.

Or. en

Emenda 57
Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Paragrafu 1 għandu japplika 
minkejja ostakli tekniċi għar-ritorn fil-
pajjiż tal-oriġini.

Or. en

Emenda 58
Franziska Keller

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) prosekuzzjoni jew kastig għar-rifjut li 
wieħed iwettaq servizz militari f'konflitt, 
fejn it-twettieq ta' servizz militarju jkun 
jinkludi delitti jew atti li jidħlu taħt il-
klawsoli ta' esklużjoni kif dikjarat fl-
Artikolu 12(2);

(e) prosekuzzjoni jew kastig għar-rifjut li 
wieħed iwettaq servizz militari f'konflitt, 
fejn it-twettiq ta' servizz militari jkun 
jinkludi delitti jew atti li jidħlu taħt il-
klawsoli ta' esklużjoni kif dikjarat fl-
Artikolu 12(2) jew ma jkunx jaqbel ma' 
fehmiet morali, reliġjużi jew politiċi 
profondi, jew ma' raġunijiet ta' kuxjenza 
validi oħrajn tal-persuna kkonċernata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persekuzzjoni li tiġi mill-oġġezzjoni tal-kuxjenza għas-servizz militari għandha tkun 
rikonoxxuta wkoll fit-test.

Emenda 59
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt (f) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) atti ta' natura speċifika għas-sess jew 
għat-tfal.

f) atti ta' natura speċifika għas-sess jew 
għat-tfal, fosthom dawk li jiġu mit-
tradizzjonijiet legali jew l-użanzi li 
jikkostitwixxu intenzjoni li tweġġa' jew li 
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tkun ta' offiża għad-dinjità ta' persuna.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi żgurat li d-direttiva tqis kif jixraq l-użanzi jew it-tradizzjonijiet legali li 
jinkludu atti li jqiegħdu persuna fil-periklu jew li joffendu d-dinjità tagħha, bħall-mutilazzjoni 
tal-ġenitali, it-tħaġġir, iż-żwiġijiet furzati jew ir-reati tal-unur.

Emenda 60
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bi qbil mal-Artikolu 2(ċ), irid ikun 
hemm konnessjoni bejn ir-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu 10 u l-atti ta' 
persekuzzjoni kif kwalifikat fil-paragrafu 1
jew l-assenza ta’ protezzjoni kontra atti 
bħal dawn.

3. Bi qbil mal-Artikolu 2(c), irid ikun 
hemm konnessjoni bejn ir-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu 10 u l-atti ta' 
persekuzzjoni kif kwalifikati fil-Paragrafu 
1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' ħarsien kontra atti ta' persekuzzjoni fih innifsu ma jistax jitqies bħala att ta' 
persekuzzjoni. Aktar minn hekk, att ta' persekuzzjoni jrid jinvolvi persekuzzjoni reali. In-
nuqqas ta' ħarsien kontra l-persekuzzjoni ma jikkostitwixxix persekuzzjoni reali, madankollu.

Emenda 61
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– membri ta' dak il-grupp jaqsmu 
karatteristika innata jew sfond komuni li 
ma jistax jinbidel, jew jaqsmu 
karatteristiku jew twemmin li tant huwa 

– membri ta' dak il-grupp jaqsmu 
karatteristika innata jew sfond komuni li 
ma jistax jinbidel, jew jaqsmu 
karatteristika jew twemmin li tant huwa 
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fondamentali għall-identità jew il-kuxjenza 
li persuna m'għandhiex tiġi sfurzata li 
tirrinunsjah; u

fondamentali għall-identità jew il-kuxjenza 
li persuna m'għandhiex tiġi sfurzata li 
tirrinunzjah; jew

Or. en

Emenda 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari jista' jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristiku komuni ta' 
orjentament sesswali. Orjentament sesswali 
ma jistax jinftiehem li jinkludi atti li huma 
meqjusa bħala kriminali bi qbil mal-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri. Aspetti 
relatati mas-sess għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom sabiex tiġi 
determinata sħubija fi grupp soċjali 
partikolari jew identifikata karatteristika ta’ 
grupp bħal dan.

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari jista' jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristika komuni ta' 
orjentament sesswali. Orjentament sesswali 
ma jistax jinftiehem li jinkludi atti li huma 
meqjusa bħala kriminali bi qbil mal-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri. Aspetti 
relatati mas-sess għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom sabiex tiġi 
determinata sħubija fi grupp soċjali 
partikolari jew identifikata karatteristika ta’ 
grupp bħal dan.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ma tgħoddx għall-verżjoni Maltija.  

Emenda 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari jista' jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristiku komuni ta' 
orjentament sesswali. Orjentament 

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari għandu jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristika komuni ta' 
orjentament sesswali. Aspetti relatati mas-
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sesswali ma jistax jinftiehem li jinkludi 
atti li huma meqjusa bħala kriminali bi 
qbil mal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri
Aspetti relatati mas-sess għandhom 
jingħataw il-kunsiderazzjoni li jixirqilhom 
sabiex tiġi determinata sħubija fi grupp 
soċjali partikolari jew identifikata 
karatteristika ta’ grupp bħal dan.

sess, fosthom l-identità sesswali,
għandhom jingħataw il-kunsiderazzjoni li 
jixirqilhom sabiex tiġi determinata sħubija 
fi grupp soċjali partikolari jew identifikata 
karatteristika ta’ grupp bħal dan.

Or. en

Emenda 64
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari jista' jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristiku komuni ta' 
orjentament sesswali. Orjentament sesswali 
ma jistax jinftiehem li jinkludi atti li huma 
meqjusa bħala kriminali bi qbil mal-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri. Aspetti 
relatati mas-sess għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom sabiex tiġi 
determinata sħubija fi grupp soċjali 
partikolari jew identifikata karatteristika ta’ 
grupp bħal dan.

Skont iċ-ċirkostanzi fil-pajjiż tal-orġini, 
grupp soċjali partikolari jista' jinkludi 
grupp ibbażat fuq karatteristika komuni ta' 
orjentament sesswali. Orjentament sesswali 
ma jistax jinftiehem li jinkludi atti li huma 
meqjusa bħala kriminali bi qbil mal-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri. Aspetti 
relatati mas-sess għandhom jingħataw il-
kunsiderazzjoni li jixirqilhom sabiex tiġi 
determinata sħubija fi grupp soċjali 
partikolari jew identifikata karatteristika ta’ 
grupp bħal dan. Meta tiġi stabbilita 
sħubija bħal din, għandha tingħata 
attenzjoni wkoll għat-tradizzjonijiet legali 
jew l-użanzi ta' rivalità li jikkostitwixxu 
intenzjoni li tweġġa' jew li joffendu d-
dinjità ta' persuna.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi żgurat li d-direttiva tqis kif jixraq l-użanzi jew it-tradizzjonijiet legali li 
jinkludu atti li jqiegħdu persuna fil-periklu jew li joffendu d-dinjità tagħha, bħall-mutilazzjoni 
tal-ġenitali, it-tħaġġir, iż-żwiġijiet furzati jew ir-reati tal-unur.
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Emenda 65
Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Punti (e) u (f) tal-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għal rifuġjat li 
jistà jinvoka raġunijiet b’saħħithom li 
joħorġu minn persekuzzjoni preċedenti 
talli rrifjuta li juża l-protezzjoni tal-pajjiż 
ta’ nazzjonalità jew, minħabba li kien 
persuna mingħajr stat tal-pajjiz tar-
residenza abitwali ta’ qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 66
Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Paragrafu 1 m’għandux japplika għal 
benefiċjarju ta’ protezzjoni sussidjarja li 
jista’ jinvoka raġunijiet b’saħħithom li 
joħorġu minn dannu serju preċedenti talli 
rrifjuta li juża l-protezzjoni tal-pajjiż ta’ 
nazzjonalità jew, bħala persuna mingħajr 
stat u nazzjonalità, tal-pajjiz ta' residenza 
abitwali ta' qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabbilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittimi ta’ traffikar, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali  u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 
fiżika jew sesswali.

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittmi ta’ traffikar, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura jew 
trattament krudili, inuman jew 
degradanti, bħal mutilazzjoni tal-ġenitali, 
sterilizzazzjoni furzata, stupru, abort 
furzat jew forom oħra serji ta' vjolenza 
psikoloġika, fiżika jew sesswali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-mutilazzjoni tal-ġenitali, l-abort furzat u l-isterilizzazzjoni furzata jikkostitwixxu forom 
gravi ta' vjolenza kontra n-nisa u għalhekk għandhom jissemmew b'mod speċifiku f'din il-
leġiżlazzjoni. Ir-Riżoluzzjoni 1765 (2010) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 
tirreferi b'mod speċifiku għall-ħtieġa li jitqiesu fatturi bħal dawn meta jiġu vvalutati l-
applikazzjonijiet għall-ażil.

Emenda 68
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabbilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittimi ta’ traffikar, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittmi ta’ traffikar u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 
fiżika jew sesswali.
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fiżika jew sesswali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'dan ir-rigward, il-problemi tas-saħħa mentali mhumiex definiti b'mod ċar biżżejjed, jew 
huma koperti minn punti oħrajn fil-lista ta' atti ta' persekuzzjoni.

Emenda 69
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabbilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittimi ta’ traffikar, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali  u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 
fiżika jew sesswali.

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittmi ta’ traffikar, vittmi ta' 
tradizzjonijiet legali jew użanzi li 
jikkostitwixxu intenzjoni li tweġġa' jew 
offiża għad-dinjità ta' persuna, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali u persuni li 
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 
fiżika jew sesswali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi żgurat li d-direttiva tqis kif jixraq is-sitwazzjoni partikolarment bla 
difiża ta' vittmi ta' użanzi jew tradizzjonijiet legali li jinvolvu prattiki jew kastigi li jmorru 
kontra d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, bħall-mutilazzjoni tal-ġenitali, it-tħaġġir jew ir-
reati tal-unur.
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Emenda 70
Ernst Strasser

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabbilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri, vittimi ta’ traffikar, persuni bi 
problemi fis-saħħa mentali u persuni li
jkunu ġew suġġetti għal tortura, stupru, jew 
forom oħra serji ta' vjolenza psikoloġika, 
fiżika jew sesswali.

3. Fl-implimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu, 
l-Istati Membri għandhom iqisu s-
sitwazzjoni speċifika ta' persuni 
vulnerabbli bħal ma huma minuri, minuri 
mhux akkompanjati, persuni b'diżabilità, 
persuni anzjani, nisa tqal, ġenitur wieħed bi 
tfal minuri u persuni li jkunu ġew suġġetti 
għal tortura, stupru, jew forom oħra serji ta' 
vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali.

Or. en

Emenda 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-aħjar interess tat-tfal għandu jkun
kunsiderazzjoni primarja għal Stati 
Membri meta jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu li 
jinvolvi minuri.

5. L-"aħjar interessi tat-tfal" għandhom 
ikunu kunsiderazzjoni primarja tal-Istati
Membri meta jkunu qed jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, skont 
il-Konvenzjoni tan-NU tal-1989 dwar id-
Drittijiet tat-Tfal. Meta jivvalutaw l-aħjar 
interessi tal-minuri, l-Istati Membri 
għandhom iqisu b'mod partikolari l-
fatturi li ġejjin:
a) il-preservazzjoni tal-ħajja tal-familja, 
fosthom il-possibilità ta’ riunifikazzjoni 
tal-familja fil-każ ta’ minuri separati jekk 
dan ikun fl-aħjar interess tagħhom;
b) il-benesseri u l-iżvilupp soċjali tal-
minuri, billi jitqies b’mod partikolari l-
isfond etniku, kulturali, lingwistiku u 
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reliġjuż tal-minuri u billi jitqies ukoll il-
bżonn għall-istabilità u t-tkomplija fl-
arranġamenti għall-kura u l-kustodja u l-
aċċess għas-servizzi tas-saħħa u tal-
edukazzjoni;
c) kunsiderazzjonijiet ta’ sikurezza u 
sigurtà, b’mod partikolari, fejn ikun 
hemm riskju li l-minuri jisfa vittma ta’ xi 
forma ta’ vjolenza jew sfruttament, inkluż 
it-traffikar tal-bnedmin;
d) il-fehmiet tal-minuri, billi dawn jitqiesu 
kif jixraq skont l-età u l-maturità tal-
minuri.

Or. en

Emenda 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fil-limiti tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra, 
l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-
benefiċċji mogħtija skont dan il-Kapitolu 
lil rifuġjati li l-istatus tagħhom ikun 
inkiseb fuq il-bażi ta' attivitajiet li jkunu 
saru għall-iskop uniku jew ewlieni li 
jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għal 
rikonoxximent bħala rifuġjati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jitħallewx isiru abbużi, għandha tibqa' l-possibilità li jitnaqqsu l-benefiċċji 
mogħtija lil rifuġjati li jkunu ħadu sehem apposta f'attivitajiet biex ikunu jistgħu jieħdu l-
istatus ta' rifuġjati.
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Emenda 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Fil-limiti stabbiliti mill-obbligi 
internazzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jistgħu jnaqqsu l-benefiċċji mogħtija 
skont dan il-Kapitolu lil benefiċjarji bi 
status ta' protezzjoni sussidjarja li jkunu 
kisbu dan l-istatus fuq il-bażi ta' 
attivitajiet li jkunu saru għall-iskop uniku 
jew ewlieni li jinħolqu l-kundizzjonijiet 
meħtieġa għal rikonoxximent bħala 
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jitħallewx isiru abbużi, għandha tibqa' l-possibilità li jitnaqqsu l-benefiċċji 
mogħtija lil benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja li jkunu ħadu sehem apposta 
f'attivitajiet imfassla biex ikunu jistgħu jieħdu dak l-istatus.

Emenda 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) f'kull każ ikun hemm raġunijiet 
fondati biex jitqies li hu jew hi jkunu 
wettqu atti serji meqjusa bħala li ma 
jkunux kompatibbli mad-dħul u r-
residenza fl-Istat Membru ospitanti. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jitħarsu kemm jista' jkun possibbli, għandu jsir provvediment 
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għall-każijiet kollha possibbli, fosthom dak ta' persuni li l-imġiba tagħhom, għalkemm ma 
tkunx ta' periklu fil-pajjiż tal-oriġini, tista' tkun hekk fil-pajjiż ospitanti.

Emenda 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
benefiċjarji  ta' protezzjoni internazzjonali, 
kemm jista' jkun malajr wara li jkun 
ingħata l-istatus ta' protezzjoni rispettiva, 
b'aċċess għal informazzjoni, f'lingwa li 
b’mod raġonevoli għandhom jifhmu, dwar 
id-drittijiet u l-obbligi li għandhom rigward 
dak l-istatus.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
benefiċjarji  ta' protezzjoni internazzjonali, 
kemm jista' jkun malajr wara li jkun 
ingħata l-istatus ta' protezzjoni rispettiva, 
b'aċċess għal informazzjoni, f'lingwa li 
jifhmu jew li b’mod raġonevoli suppost 
għandhom jifhmu, dwar id-drittijiet u l-
obbligi li għandhom rigward dak l-istatus.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali għandu jkun kapaċi jifhem u jikkomunika 
b'lingwa li hu jew hi jkunu jafu tajjeb biżżejjed.

Emenda 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 a u 1 b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm u safejn il-membri tal-familja ta' 
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja huma kkonċernati, l-Istati 
Membri jistgħu jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti ta' 
dawn il-benefiċċji.
F'dawn il-każijiet, l-Istati Membri 
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għandhom jiżguraw li kull benefiċċju li 
jingħata jiggarantixxi livell adegwat ta' 
għajxien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 77
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membru għandhom jiżguraw li 
membri tal-familja tal-benefiċjarju tal-
protezzjoni internazzjonali, li ma 
jikkwalifikawx individwalment għal din il-
protezzjoni, huma ntitolati li jitolbu l-
benefiċċji riferiti fl-Artikoli 24 sa 34, bi 
qbil mal-proċeduri nazzjonali u sakemm u 
safejn huwa kompatibbli mal-istatus legali 
personali tal-membru tal-familja.

2. L-Istati Membru għandhom jiżguraw li 
membri tal-familja tal-benefiċjarju ta' 
status ta' rifuġjat jew status ta' protezzjoni 
sussidjarja, li ma jikkwalifikawx 
individwalment għal dan l-istatus, huma 
intitolati li jitolbu l-benefiċċji riferiti fl-
Artikoli 24 sa 34, bi qbil mal-proċeduri 
nazzjonali u sakemm u safejn huwa 
kompatibbli mal-istatus legali personali tal-
membru tal-familja.

Sakemm u safejn il-membri tal-familja ta' 
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja huma kkonċernati, Stati 
Membri jistgħu jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet applikabbli għal dawn il-
benefiċċji.
F'dawn il-każijiet, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kull benefiċċju li 
jingħata jiggarantixxi livell adegwat ta' 
għajxien.

Or. en
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Emenda 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji ta' 
protezzjoni internazzjonali permess ta' 
residenza li jrid ikun validu għal mill-inqas 
tliet snin u jiġġedded minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà nazzjonali 
jew ordni pubblika jeħtieġu mod ieħor, u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(3).

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-persuni li 
jingħatalhom l-istatus ta' 
rifuġjati permess ta' residenza li jrid ikun 
validu għal mill-inqas tliet snin u jiġġedded 
minbarra jekk raġunijiet obbligatorji ta' 
sigurtà nazzjonali jew ordni pubblika 
jeħtieġu mod ieħor, u mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 21(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 79
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji ta' 
protezzjoni internazzjonali permess ta' 
residenza li jrid ikun validu għal mill-inqas 
tliet snin u jiġġedded minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà nazzjonali 
jew ordni pubblika jeħtieġu mod ieħor, u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(3).

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji bi
status ta' rifuġjati jew status ta' 
protezzjoni sussidjarja permess ta' 
residenza li jrid ikun validu għal mill-inqas 
tliet snin u jiġġedded minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà nazzjonali 
jew ordni pubblika jeħtieġu mod ieħor, u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(3).
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Or. en

Emenda 80
Ernst Strasser

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji ta'
protezzjoni internazzjonali permess ta' 
residenza li jrid ikun validu għal mill-inqas 
tliet snin u jiġġedded minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà nazzjonali 
jew ordni pubblika jeħtieġu mod ieħor, u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(3).

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
tagħhom ikun ingħata, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji bi
status ta' rifuġjati permess ta' residenza li 
jrid ikun validu għal mill-inqas tliet snin u 
jiġġedded minbarra jekk raġunijiet 
obbligatorji ta' sigurtà nazzjonali jew ordni 
pubblika jeħtieġu mod ieħor, u mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 21(3).

Or. en

Emenda 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23(1), 
il-permess ta' residenza li jrid tinħareġ lil l-
membri tal-familja tal-benefiċjarji ta' 
protezzjoni internazzjonali jista' jkun 
validu għal inqas minn tliet snin u jkun 
jiġġedded.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23(1), 
il-permess ta' residenza li jrid jinħareġ lill-
membri tal-familja ta' persuni li 
jingħatalhom l-istatus ta' rifuġjati jista' 
jkun validu għal inqas minn tliet snin u 
jkun jiġġedded.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.
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Emenda 82
Ernst Strasser

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
23(1), il-permess ta' residenza li jrid 
tinħareġ lil l-membri tal-familja tal-
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali
jista' jkun validu għal inqas minn tliet 
snin u jkun jiġġedded.

Kemm jista' jkun malajr wara li l-istatus 
ikun ingħata, l-Istati Membri għandhom 
joħorġu lill-benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja permess ta' 
residenza li jrid ikun validu għal mill-
inqas tliet snin u jiġġedded, minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà 
nazzjonali jew ordni pubblika jeħtieġu 
mod ieħor.

Or. en

Emenda 83
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kemm jista' jkun malajr wara li l-
istatus ikun ingħatalhom, l-Istati Membri 
għandhom joħorġu lill-benefiċjarji bi 
status ta' protezzjoni sussidjarja permess 
ta' residenza li jrid ikun validu għal mill-
inqas tliet snin u jiġġedded, minbarra jekk 
raġunijiet obbligatorji ta' sigurtà 
nazzjonali jew ordni pubblika jeħtieġu 
mod ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
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benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali
sabiex jieħu parti f'attivitajiet ta' xogħol 
bħala impjegati jew xogħol għal rashom 
bla ħsara għar-regoli ġeneralment 
applikabbli għall-professjoni u għas-settur 
pubbliku, immedjatament wara li jkun 
ingħata protezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
persuni li jingħatalhom l-istatus ta' 
rifuġjati sabiex jieħdu parti f'attivitajiet ta' 
xogħol bħala impjegati jew xogħol għal 
rashom bla ħsara għar-regoli ġeneralment 
applikabbli għall-professjoni u għas-settur 
pubbliku, immedjatament wara li jkun 
ingħata l-istatus.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji ta' status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 85
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
l-aċċess minn benefiċjarji ta' protezzjoni 
internazzjonali għal mikrokreditu biex 
dawn ikollhom għajnuna fit-tnedija ta' 
mikrointrapriżi.

Or. en
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Emenda 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
attivitajiet bħal eżempju opportunitajiet ta’ 
edukazzjoni relatata mal-impjieg għall-
adulti, taħriġ vokazzjonali , inklużi 
korsijiet ta’ taħriġ sabiex jittejjbu l-ħiliet
esperjenzi ta’ “workshops” prattiċi u 
servizzi ta’ “counselling” jingħataw mill-
uffiċji tal-impjieg huma offerti lill-
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, 
taħt kundizzjonijiet ekwivalenti bħala 
nazzjonali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
attivitajiet bħal opportunitajiet ta’ 
edukazzjoni relatati mal-impjieg għall-
adulti, taħriġ vokazzjonali, inklużi korsijiet 
ta’ taħriġ sabiex jittejbu l-ħiliet, esperjenzi 
ta’ “workshops” prattiċi u servizzi ta’ 
“counselling” li jingħataw mill-uffiċċji tal-
impjieg huma offerti lil persuni li jkun 
ingħatalhom l-istatus ta' rifuġjati, bl-
istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini 
nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 87
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jippruvaw 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-benefiċjarji tal-
protezzjoni internazzjonali għall-
opportunitajiet ta’ edukazzjoni relatati 
max-xogħol u għat-taħriġ vokazzjonali 
msemmi f’paragrafu 2 permezz ta’ miżuri 
bħal eżempju d-dispożizzjoni, fejn 
meħtieġ, ta’ għotja ta’ manteniment u self 
jew tal-possibiltà ta’ xogħol u studju part-

imħassar
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time.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ttrattata fil-Paragrafu 3 hi diġà koperta tajjeb mill-Paragrafi 1 u 2. M'għandux 
ikun hemm duplikazzjoni.

Emenda 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jawtorizzaw benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja biex jieħdu parti 
f'attivitajiet ta' xogħol bħala impjegati jew 
xogħol għal rashom bla ħsara għar-regoli 
ġeneralment applikabbli għall-professjoni 
u għas-settur pubbliku, mill-aktar fis 
wara li jkun ingħata l-istatus ta' 
protezzjoni sussidjarja. Tista' titqies kif 
jixraq is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-
Istati Membri; dan għandu jinkludi 
valutazzjoni tal-ġustifikazzjoni għall-għoti 
ta' prijoritizzazzjoni tal-aċċess għall-
impjieg għal żmien limitat, bi qbil mal-liġi 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja jkollhom aċċess 
għal karigi offruti lilhom bi qbil mar-
regoli nazzjonali dwar il-prijoritizzazzjoni 
tas-suq tax-xogħol.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.
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Emenda 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja jkollhom aċċess għal 
attivitajiet bħal opportunitajiet edukattivi 
għall-kbar marbuta mal-impjiegi, taħriġ 
vokazzjonali u esperjenza prattika fuq il-
post tax-xogħol, skont il-kundizzjonijiet li 
jistabilixxu huma stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 90
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-aċċess għall-benefiċjarji 
ta' protezzjoni internazzjonali għal 
programmi ta' tagħlim tal-lingwi fl-Istati 
Membri, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess sħiħ 
kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-kbar 
għas-sistemi edukattivi tal-Istati Membri.

Or. el
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Emenda 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji ta' protezzjoni 
internazzjonali jerċievu, fl-Istat Membru li 
jkun ta din il-protezzjoni  , l-għajnuna 
soċjali meħtieġa, kif provvdut lil ċittadini 
nazzjonali ta' dak l-Istat Membru.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji bi status ta' rifuġjat jew status 
ta' protezzjoni sussidjarja jirċievu, fl-Istat 
Membru li jkun ta din il-protezzjoni, l-
għajnuna soċjali meħtieġa, kif provdut lil 
ċittadini nazzjonali ta' dak l-Istat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 92
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali
jerċievu, fl-Istat Membru li jkun ta din il-
protezzjoni, l-għajnuna soċjali meħtieġa, 
kif provvdut lil ċittadini nazzjonali ta' dak 
l-Istat Membru.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji bi status ta' rifuġjat jew status 
ta' protezzjoni sussidjarja jirċievu, fl-Istat 
Membru li jkun ta din il-protezzjoni, l-
għajnuna soċjali meħtieġa, kif provdut lil 
ċittadini nazzjonali ta' dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 93
Ernst Strasser

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali 
stipulata fil-Paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għajnuna soċjali 
mogħtija lil benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja għal benefiċċji 
bażiċi li mbagħad jiġu provduti fl-istess 
livelli u bl-istess kundizzjonijiet ta' 
eliġibilità bħalma jingħataw liċ-ċittadini 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga għar-regola ġenerali 
stipulata fil-Paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għajnuna soċjali 
mogħtija lil benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja għal benefiċċji 
bażiċi li mbagħad għandhom jiġu 
provduti fl-istess livelli u bl-istess 
kundizzjonijiet ta' eliġibilità bħalma 
jingħataw liċ-ċittadini nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.
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Emenda 95
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali 
stipulata fil-Paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw l-għajnuna soċjali 
mogħtija lil benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja għal benefiċċji 
bażiċi li mbagħad jiġu provduti fl-istess 
livelli u bl-istess kundizzjonijiet ta' 
eliġibilità bħalma jingħataw liċ-ċittadini 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu, li inizjalment kien fil-proposta tal-Kummissjoni, għandu jinżamm billi 
jinkoraġġixxi l-aċċess għas-suq tax-xogħol għaż-żewġ tipi ta' status, rifuġjati u protezzjoni 
sussidjarja.

Emenda 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali
jkollhom aċċess għall-kura tas-saħħa taħt l-
istess kondizzjonijiet ta' eliġibilita bħal 
ċittadini nazzjonali tal-Istat Membru li jkun 
ta din il-protezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji bi status ta' rifuġjati jew status 
ta' protezzjoni sussidjarja jkollhom aċċess 
għall-kura tas-saħħa taħt l-istess 
kondizzjonijiet ta' eliġibilità bħal ċittadini 
nazzjonali tal-Istat Membru li jkun ta din 
il-protezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
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u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga għar-regola ġenerali 
stipulata fil-Paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw il-kura tas-saħħa 
mogħtija lil benefiċjarji bi status ta' 
protezzjoni sussidjarja għal benefiċċji 
bażiċi li mbagħad għandhom jiġu 
provduti fl-istess livelli u bl-istess 
kundizzjonijiet ta' eliġibilità bħalma 
jingħataw liċ-ċittadini nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
taħt l-istess kundizzjonijiet ta' eliġibilità 
bħal ċittadini nazzjonali tal-Istat Membru li 
jkun ta l-istatus, kura tas-saħħa adegwata , 
inkluża kura tas-saħħa mentali meta 
meħtieġa,  lil benefiċjarji ta' protezzjoni 

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
taħt l-istess kundizzjonijiet ta' eliġibilità 
bħal ċittadini nazzjonali tal-Istat Membru li 
jkun ta l-istatus, kura tas-saħħa adegwata, 
inkluża kura tas-saħħa mentali meta 
meħtieġa, lil benefiċjarji ta' protezzjoni 
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internazzjonali  li għandhom bżonnijiet 
speċjali, bħal ma huma nisa tqal, persuni 
b'diżabilità, persuni li jkunu għaddew minn 
tortura, stupru jew forom oħra serji ta' 
vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali 
jew minuri li kienu vittmi ta' kull forma ta' 
abbuż, negliġenza, esplojtazzjoni, tortura, 
trattament krudili, inuman jew degradanti 
jew li jkunu soffrew minn konflitt armat.

internazzjonali li għandhom bżonnijiet 
speċjali, bħal ma huma nisa tqal, persuni 
b'diżabilità, persuni li jkunu għaddew minn 
tortura jew trattament krudili, inuman jew 
degradanti bħal mutilazzjoni tal-ġenitali, 
sterilizzazzjoni furzata, stupru, abort 
furzat jew forom oħra serji ta' vjolenza 
psikoloġika, fiżika jew sesswali jew minuri 
li kienu vittmi ta' kull forma ta' abbuż, 
negliġenza, esplojtazzjoni, tortura, 
trattament krudili, inuman jew degradanti 
jew li jkunu sofrew minn konflitt armat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-mutilazzjoni tal-ġenitali, l-abort furzat u l-isterilizzazzjoni furzata jikkostitwixxu forom 
gravi ta' vjolenza kontra n-nisa u għalhekk għandhom jissemmew b'mod speċifiku f'din il-
leġiżlazzjoni. Ir-Riżoluzzjoni 1765 (2010) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 
tirreferi b'mod speċifiku għall-ħtieġa li jitqiesu fatturi bħal dawn meta jiġu vvalutati l-
applikazzjonijiet għall-ażil.

Emenda 99
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
taħt l-istess kundizzjonijiet ta' eliġibilità 
bħal ċittadini nazzjonali tal-Istat Membru li 
jkun ta l-istatus, kura tas-saħħa adegwata , 
inkluża kura tas-saħħa mentali meta 
meħtieġa,  lil benefiċjarji ta' protezzjoni 
internazzjonali li għandhom bżonnijiet 
speċjali, bħal ma huma nisa tqal, persuni 
b'diżabilità, persuni li jkunu għaddew minn 
tortura, stupru jew forom oħra serji ta' 
vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali 
jew minuri li kienu vittmi ta' kull forma ta' 
abbuż, negliġenza, esplojtazzjoni, tortura, 
trattament krudili, inuman jew degradanti 
jew li jkunu soffrew minn konflitt armat.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
taħt l-istess kundizzjonijiet ta' eliġibilità 
bħal ċittadini nazzjonali tal-Istat Membru li 
jkun ta l-istatus, kura tas-saħħa adegwata, 
inkluża kura tas-saħħa mentali meta 
meħtieġa, lil benefiċjarji bi status ta' 
rifuġjati jew status ta' protezzjoni 
sussidjarja li għandhom bżonnijiet 
speċjali, bħal ma huma nisa tqal, persuni 
b'diżabilità, persuni li jkunu għaddew minn 
tortura, stupru jew forom oħra serji ta' 
vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali 
jew minuri li kienu vittmi ta' kull forma ta' 
abbuż, negliġenza, esplojtazzjoni, tortura, 
trattament krudili, inuman jew degradanti 
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jew li jkunu sofrew minn konflitt armat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta' raġunijiet għall-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali 
u d-differenzi li jirriżultaw fit-tul ta' żmien mgħoddi fl-Istat Membru kkonċernat, xorta għandu 
jkun possibbli li jsiru distinzjonijiet bejn il-livelli ta' benefiċċji mogħtija lir-rifuġjati u lill-
benefiċjarji bi status ta' protezzjoni sussidjarja.

Emenda 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu l-aċċess għall-benefiċċji 
kollha tal-kura tas-saħħa, fosthom, fejn 
ikun meħtieġ, dawk marbuta mal-kura 
transkonfinali.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipju tal-mobilità tal-pazjenti u biex jiġi żgurat li l-kura tas-saħħa tingħata 
bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini nazzjonali tal-Istati Membri, l-aċċess għall-kura 
transkonfinali għandu jkun żgurat għall-benefiċjarji tal-protezzjoni.  

Emenda 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom, f'kull każ, 
jiggarantixxu kura tas-saħħa speċifika, 
b'mod partikolari kura psikoloġika, għal 
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minuri li ma jkunux akkumpanjati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-bżonnijiet speċjali tal-kategoriji l-aktar esposti, il-kura tas-saħħa, b'mod 
partikolari l-kura psikoloġika, hija ta' importanza kbira.

Emenda 102
Simon Busuttil

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għal akkomodazzjoni imħassar
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali
għandhom aċċess għal akkomodazzjoni 
taħt kundizzjonijiet ekwivalenti għal 
ċittadini nazzjonali oħra ta' pajjiż terz 
residenti legalment fit-territorji tagħhom. 
Stati Membri għandhom jippruvaw 
jimplimentaw politiki mmirati sabiex 
jwaqqfu diskriminiazzjoni ta’ benefiċjarji 
ta’ protezzjoni internazzjonali u sabiex 
jiżguraw opportunitajiet ugwali dwar 
aċċess għall-akkomodazzjoni.

Or. en

Emenda 103
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi faċilitata l-integrazzjoni ta' 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali
fis-soċjeta, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw aċċess għall-  programmi ta' 

1. Sabiex tiġi faċilitata l-integrazzjoni ta' 
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali
fis-soċjetà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw aċċess għall-programmi ta' 
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integrazzjoni li jqisu li huma xierqa sabiex 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-benefiċjarji tal-protezzjoni 
internazzjonali  jew joħolqu kundizzjonijiet 
minn qabel li jiggarantixxu aċċess għal 
dawn il-programmi.

integrazzjoni li jqisu li huma xierqa sabiex 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-benefiċjarji tal-protezzjoni 
internazzjonali jew joħolqu kundizzjonijiet 
minn qabel li jiggarantixxu aċċess għal 
dawn il-programmi. Bl-istess mod, l-Istati 
Membri għandhom jistipulaw li r-rifuġjati 
għandhom jaċċettaw dawn l-offerti ta' 
għajnuna marbuta mal-integrazzjoni biex 
ikunu jistgħu jagħtu sehem attiv bl-
integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà. 
Benefiċjarji bi status ta' protezzjoni 
sussidjarja għandhom jintalbu jieħdu 
korsijiet ta' integrazzjoni jekk l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
jqisu li dan ikun ta' siwi u xieraq fid-dawl 
tat-tul taż-żmien tal-ħtieġa tal-protezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-rigward tal-protezzjoni internazzjonali jġib miegħu ukoll obbligi. 
Dawn jinkludu b'mod ġenerali l-konformità mal-liġijiet tal-Istat Membru kkonċernat, iżda 
wkoll l-attendenza għal korsijiet ta' integrazzjoni li jsiru minn dak l-Istat Membru.

Emenda 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawn il-programmi ta’ integrazzjoni
jistgħu jinkludu programmi ta’ 
introduzzjoni u taħriġ fil-lingwa mfassla 
kemm jista' jkun għall-bżonnijiet tal-
benefiċjarji tal-protezzjoni 
internazzjonali.

2. It-taħriġ fil-lingwi għandu jingħata 
mill-Istati Membri biex jiffaċilita l-
integrazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiġu inkoraġġiti wkoll jiżviluppaw 
programmi ta’ taħriġ dwar il-liġijiet 
fundamentali u l-valuri essenzjali tal-Istat 
Membru ta’ residenza u tal-prinċipji tad-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-
ugwaljanza, kif ukoll id-drittijiet u l-
obbligi individwali f'dak l-Istat Membru.

Or. en
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Emenda 105
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa […]  , il-Kummissjoni għanda
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u għandha tipproponi kull 
emenda li hija meħtieġa. L-Istati Membri 
għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha li hija xierqa għat-
tfassil ta' dak ir-rapport sa […] .

1. Sa […]  , il-Kummissjoni għandha
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u għandha tipproponi kull 
emenda li hija meħtieġa. Dawn il-proposti 
għal emendi għandhom isiru bi prijorità 
fl-Artikoli 5, 7, 14 u 19. L-Istati Membri 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha li hija xierqa għat-
tfassil ta' dak ir-rapport sa […] .

Or. en

Emenda 106
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tippreżenta r-rapport, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għall-
inqas kull ħames snin.

2. Wara li tippreżenta r-rapport, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għall-
inqas kull tliet snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eżami mill-ġdid regolari tal-applikazzjoni tad-direttiva u tal-progress li jkun sar jeħtieġu li l-
Kummissjoni tippreżenta rapport mill-inqas kull tliet snin.


