
AM\886293MT.doc PE478.421v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

2011/0138(COD)

7.12.2011

EMENDI
13 - 54

Abbozz ta' rapport
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(PE475.760v01-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li 
ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-
fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa

Proposta għal regolament
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))



PE478.421v01-00 2/28 AM\886293MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\886293MT.doc 3/28 PE478.421v01-00

MT

Emenda 13
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi li 
tippermetti s-sospensjoni temporanja u 
mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn 
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
ġenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu għas-sospensjoni temporanja 
u mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża, bħala 
l-aħħar għażla, għal pajjiż terz li jkun 
jinsab fil-lista pożittiva f'każ ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn ikun hemm 
bżonn li jingħata rispons b'mod urġenti 
sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li jkunu 
qed jiffaċċaw tliet Stati Membri jew aktar, 
u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
ġenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.

Or. en

Emenda 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi li 
tippermetti s-sospensjoni temporanja u 
mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn 
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
ġenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu għas-sospensjoni temporanja 
u mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
ġenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.
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Emenda 15
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi li 
tippermetti s-sospensjoni temporanja u 
mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-viża għal 
pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista pożittiva 
f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn 
ikun hemm bżonn li jingħata rispons b'mod 
urġenti sabiex jiġu solvuti d-diffikultajiet li 
jkun qed jiffaċċja xi Stat Membru jew 
aktar, u li tieħu inkunsiderazzjoni l-impatt 
ġenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' 
emerġenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha.

(1) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
mekkaniżmu li jippermetti s-sospensjoni 
temporanja u mgħaġġla tal-eżenzjoni mill-
viża għal pajjiż terz li jkun jinsab fil-lista 
pożittiva f'każ ta’ sitwazzjoni ta’ 
emerġenza li tinqala’ fir-rigward ta’ dak 
il-pajjiż terz, fejn ikun hemm bżonn li 
jingħata rispons b'mod urġenti sabiex jiġu 
solvuti d-diffikultajiet li jkun qed jiffaċċja 
xi Stat Membru jew aktar, u li tieħu 
inkunsiderazzjoni l-impatt ġenerali li tħalli 
din is-sitwazzjoni ta' emerġenza fuq l-
Unjoni Ewropea kollha kif ukoll fuq il-
pajjiż terz konċernat.

Or. en

Emenda 16
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Kwalunkwe sospensjoni tal-
eżenzjoni mill-viża għandha tkun ibbażata 
fuq eżami bir-reqqa taċ-ċirkostanzi tal-
pajjiż terz konċernat u ġġustifikata 
permezz ta’ kriterji oġġettivi kif stipulat 
f’dan ir-Regolament biex tkun żgurata l-
konsistenza, it-trasparenza u teħid ta’ 
deċiżjonijiet aqwa.
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Emenda 17
Véronique Mathieu

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 bis) Sitwazzjoni ta’ emerġenza tista’ 
tinqala’ f’każ ta’ riskju għall-ordni 
pubbliku jew problemi ta’ sigurtà relatati 
ma’ theddid terroristiku jew żieda 
sinjifikattiva fil-kriminalità organizzata.

Or. fr

Emenda 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
klawżola ta' salvagwardja tal-viżi, is-
setgħat ta' implimentazzjoni għandhom 
ikunu konferiti fuq il-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mill-
Kummissjoni.

(2) Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tal-
mekkaniżmu ta’ sospensjoni, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
konferiti fuq il-Kummissjoni.  Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mill-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 19
Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-mekkaniżmu dwar ir-reċiproċità li 
għandu jiġi implimentat jekk wieħed mill-
pajjiżi terzi msemmija fl-Anness II tar-
Regolament (KE) Nru 539/2001 
jissottometti liċ-ċittadini ta’ Stat Membru 
jew aktar għall-obbligu tal-viża, jeħtieġ li 
jiġi adattat għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Lisbona flimkien mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti fuq bażijiet legali sekondarji.

(3) Il-mekkaniżmu dwar ir-reċiproċità li 
għandu jiġi implimentat jekk wieħed mill-
pajjiżi terzi msemmija fl-Anness II tar-
Regolament (KE) Nru 539/2001 
jissottometti liċ-ċittadini ta’ Stat Membru 
jew aktar għall-obbligu tal-viża, jeħtieġ li 
jiġi adattat għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Lisbona flimkien mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti fuq bażijiet legali sekondarji.
Barra minn dan, il-mekkaniżmu jeħtieġ li 
jiġi adattat biex jipprevedi risposta tal-
Unjoni bħala att ta’ solidarjetà, jekk 
wieħed mill-pajjiżi terzi msemmija fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament 
jiddeċiedi li jissottometti liċ-ċittadini ta’ 
Stat Membru wieħed jew aktar għall-
obbligu tal-viża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tintalab risposta Komunitarja, prinċipji bħas-solidarjetà, l-ugwaljanza u l-fiduċja 
reċiproka fost l-Istati Membri qed jiġu rispettati. Approċċ tali għandu jippermetti lill-UE 
taġixxi bħala attur uniku fix-xena internazzjonali, u tippromwovi u tħares il-valuri 
fundamentali li jinsabu fil-qalba tagħha.

Emenda 20
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Il-mekkaniżmu ta’ reċiproċità huwa 
applikabbli fil-każ li pajjiż terz elenkat fl-
Anness II tar-Regolament (KE) Nru 



AM\886293MT.doc 7/28 PE478.421v01-00

MT

539/2001 jintroduċi, jintroduċi mill-ġdid 
jew ikompli jżomm l-obbligu tal-viża 
għaċ-ċittadini ta’ Stat Membru.

Or. en

Emenda 21
Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Wara li jkunu rċevew notifika minn 
Stat Membru li pajjiż terz elenkat fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament 
iddeċieda li jintroduċi obbligu tal-viża 
għaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, l-
Istati Membri kollha għandhom 
jirreaġixxu b’mod kollettiv, u b’hekk 
jipprovdu rispons komuni għal sitwazzjoni 
li taffettwa lill-Unjoni kollha kemm hi u li 
tagħti lok li ċ-ċittadini tagħha jiġu 
suġġetti għal trattamenti differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tintalab risposta Komunitarja, u li l-prinċipji bħas-solidarjetà, l-ugwaljanza u l-fiduċja 
reċiproka fost l-Istati Membri qed jiġu rispettati. Approċċ tali għandu jippermetti lill-UE 
taġixxi ta’ attur wieħed fix-xena internazzjonali, u tippromwovi u tħares il-valuri 
fundamentali fil-qalba tagħha.

Emenda 22
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Reċiproċità sħiħa tal-viżi hi objettiv li 
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l-Unjoni għandha taħdem għalih b’mod 
proattiv fir-relazzjonijiet tagħha ma’ 
pajjiżi terzi, u b’hekk tgħin biex titjieb il-
kredibilità u l-konsistenza tal-politika 
esterna tal-Unjoni fil-livell 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 23
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Minkejja l-mekkaniżmu ta’ 
reċiproċità, huwa essenzjali li l-
Kummissjoni tiddiskuti u tinnegozja 
kwistjonijiet relatati mal-politika dwar il-
viżi b’mod miftuħ u trasparenti, mingħajr 
ma tintuża t-theddida li jerġa' jiġi 
introdott l-obbligu tal-viża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaż-żamma ta' relazzjonijiet bilaterali tajba bejn l-UE u s-sħab tagħha, huwa essenzjali li l-
UE ma tużax il-politika tagħha dwar il-viżi bħala għodda biex titfa’ pressjoni fuq pajjiżi terzi 
biex jibdlu l-politiki tagħhom dwar il-viżi.

Emenda 24
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Peress li r-Regolament (KE) 
Nru 1932/2006 dwar ir-regoli tal-viża 

(6) Peress li r-Regolament (KE) 
Nru 1932/2006 dwar ir-regoli tal-viża 
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applikabbli għar-refuġjati u l-persuni 
mingħajr stat ma japplikax għal tali persuni 
meta dawn ikunu joqogħdu fir-Renju Unit 
jew l-Irlanda, hu neċessarju li tiġi ċċarata 
s-sitwazzjoni li tikkonċerna r-rekwiżit tal-
viża għal ċerti refuġjati u persuni mingħajr 
stat li joqogħdu fir-Renju Unit jew fl-
Irlanda. Dan ir-Regolament iħalli lill-Istati 
Membri fil-libertà li jiddeċiedu dwar l-
eżenzjoni mill-viża jew l-obbligu tal-viża
għal dik il-kategorija ta’ persuni. Tali 
deċiżjonijiet nazzjonali għandhom ikunu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

applikabbli għar-refuġjati u l-persuni 
mingħajr stat ma japplikax għal tali persuni 
meta dawn ikunu joqogħdu fir-Renju Unit 
jew l-Irlanda, hu neċessarju li tiġi ċċarata 
s-sitwazzjoni li tikkonċerna r-rekwiżit tal-
viża għal ċerti refuġjati u persuni mingħajr 
stat li joqogħdu fir-Renju Unit jew fl-
Irlanda. Dan ir-Regolament jeżenta lil dik 
il-kategorija ta’ persuni mill-obbligu tal-
viża.

Or. en

Emenda 25
Emine Bozkurt

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’konsiderazzjoni ta’ ċerti obbligi fuq 
l-Istati Membri skont ftehimiet 
internazzjonali konklużi mill-Komunità 
qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) 
Nru 539/2001 li jimplikaw il-ħtieġa ta’ 
deroga mir-regoli komuni tal-viża, dan ir-
Regolament jintroduċi dispożizzjoni li 
tippermetti lill-Istati Membri biex jeżentaw 
mir-rekwiżit tal-viża, lil persuni li 
jipprovdu servizzi matul is-soġġorn 
tagħhom, sakemm ikun neċessarju biex 
jiġu rrispettati dawk l-obbligi.

(7) B’konsiderazzjoni ta’ ċerti obbligi fuq 
l-Istati Membri skont ftehimiet 
internazzjonali konklużi mill-Komunità 
qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) 
Nru 539/2001 li jimplikaw il-ħtieġa ta’ 
deroga mir-regoli komuni tal-viża, dan ir-
Regolament jintroduċi dispożizzjoni li 
tippermetti lill-Istati Membri biex jeżentaw 
mir-rekwiżit tal-viża, lil persuni li 
jipprovdu servizzi matul is-soġġorn 
tagħhom, sakemm ikun neċessarju biex 
jiġu rrispettati dawk l-obbligi, filwaqt li 
jitqiesu għalkollox id-deċiżjonijiet tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 26
Manfred Weber
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 539/2011
Artikolu 1 – paragrafu 2 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fit-tieni subparagrafu, huma miżjuda l-
inċiżi li ġejjin:

imħassar

“membri tal-ekwipaġġ ta’ titjiriet ċivili;
membri tal-ekwipaġġ tat-tbaħħir ċivili li 
jmorru barra mill-kosta u li jkollhom 
dokument tal-identità ta’ baħħara 
maħruġ skont il-Konvenzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (Nru 108 tal-1958 u Nru 185 tal-
2003) jew il-Konvenzjoni tal-IMO ta’ 
Londra tal-1965 (FAL) dwar il-
faċilitazzjoni tat-traffiku marittimu 
internazzjonali.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti, li taħtha l-Istati Membri diġà jistgħu jeskludu l-gruppi msemmija mir-
rekwiżit tal-viża (Artikolu 4) wriet li mhemmx problemi. L-emenda maħsuba mhux se tfisser 
aktar armonizzazzjoni.

Emenda 27
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt a – punt ii a – inċiż 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 539/2011
Artikolu 1 – paragrafu 2 – tieni subparagrafu – inċiż 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- refuġjati rikonoxxuti u persuni mingħajr 
stat u persuni oħra li m'għandhom 
ċittadinanza tal-ebda pajjiż li jirrisjedu 
fir-Renju Unit jew fl-Irlanda u li huma 
detenturi ta' dokument tal-ivvjaġġar 
maħruġ mir-Renju Unit jew l-Irlanda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Refuġjati rikonoxxuti u persuni mingħajr stat u persuni oħra li m'għandhom ċittadinanza tal-
ebda pajjiż li jirrisjedu fir-Renju Unit jew fl-Irlanda u li huma detenturi ta' dokument tal-
ivvjaġġar maħruġ mir-Renju Unit jew l-Irlanda għandhom jiġu eżentati mill-obbligu tal-viża.

Emenda 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 539/2011
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-punt (c) fil-paragrafu 4 għandu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) Il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

4. Fejn pajjiż terz elenkat fl-Anness II 
jintroduċi, jintroduċi mill-ġdid jew iżomm
ħtieġa ta’ viża għaċ-ċittadini ta’ Stat 
Membru, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw:
(a) fi żmien 90 jum minn tali 
introduzzjoni, jew mit-tħabbir tagħha 
jew, f’każijiet fejn ir-rekwiżit jinżamm, fi 
żmien 90 jum mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinnotifika lill-
Parlamet Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni bil-miktub; in-notifika 
għandha tiġi ppubblikata fis- serje C tal-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. In-
notifika għandha tispeċifika d-data tal-
implimentazzjoni tal-miżura u t-tip ta’ 
dokumenti ta’ vjaġġar u l-viżi 
kkonċernati.
Jekk il-pajjiż terz jiddeċiedi li jneħħi l-
obbligu ta’ viża qabel l-iskadenza ta’ 
dan it-terminu perentorju, in-notifika 
ssir superfluwa.
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(b) il-Kummissjoni għandha minnufih 
wara d-data tal-pubblikazzjoni ta' dik in-
notifika u f’konsultazzjoni mal-Istat 
Membru kkonċernat, tieħu passi mal-
awtoritajiet tal-pajjiż terz sabiex jerġa’ 
jiddaħħal vjaġġar mingħajr viża u 
għandha tinforma lill-Parlament u lill-
Kunsill dwar l-istat tan-negozjati mill-
aktar fis possibbli;

(c) fi żmien 90 jum wara l-pubblikazzjoni 
ta' dik in-notifika, il-Kummissjoni, 
f’konsultazzjoni mal-Istat Membru 
kkonċernat, għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport jista’ jkun akkumpanjat minn 
proposta li tipprovdi għad-dħul mill-ġdid 
temporanju tar-rekwiżit tal-viża għaċ-
ċittadini tal-pajjiż terz inkwistjoni. Il-
Kummissjoni tista’ tippreżenta wkoll din 
il-proposta wara deliberazzjonijiet fil-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ir-
rapport tagħha. Il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill għandhom jaġixxu fuq tali 
proposta permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

(c) fi żmien 45 jum wara l-pubblikazzjoni 
ta' dik in-notifika, il-Kummissjoni, 
f’konsultazzjoni mal-Istat Membru 
kkonċernat, għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Jekk fi 
żmien 45 jum mid-data ta’ pubblikazzjoni 
ta’ dik in-notifika, il-pajjiż terz konċernat 
ma jkunx neħħa l-obbligu tal-viża, il-
Kummissjoni, f’konsultazzjoni ma’ dak l-
Istat Membru, għandha tipproponi d-dħul 
mill-ġdid tar-rekwiżit tal-viża għaċ-
ċittadini tal-pajjiż terz inkwistjoni. Jekk fi 
żmien 90 jum mid-data ta’ pubblikazzjoni 
ta’ dik in-notifika, il-pajjiż terz ma jkunx 
neħħa l-obbligu tal-viża, il-proposta tal-
Kummissjoni li tipprovdi għad-dħul mill-
ġdid temporanju tal-ħtieġa ta’ viża għal 
ċittadini tal-pajjiż terz in kwistjoni 
għandha titqies bħala li ġiet adottata, 
sakemm il-Kunsill, li jaġixxi 
b’maġġoranza kwalifikata, u l-Parlament, 
li jaġixxi b’maġġoranza assoluta, ma 
jiddeċidux li jiċħdu l-proposta minn 
qabel.
(d) fejn il-pajjiż terz konċernat jabolixxi l-
ħtieġa ta’ viża, l-Istat Membru għandu 
minnufih jinnotifika lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni dwar dan. In-notifika 
għandha tiġi ppubblikata fis-serje C tal-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Kwalunkwe miżura li dwarha ttieħdet 
deċiżjoni taħt is-subparagrafu (c) 
għandha tintemm sebat ijiem wara l-
pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. F’każ li l-pajjiż terz in 
kwistjoni jkun introduċa ħtieġa ta’ viża 
għaċ-ċittadini ta’ żewġ Stati Membri jew 
aktar il-miżura tintemm biss wara l-aħħar 
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pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament 539/2001
Artikolu 1a - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Artikolu 1a–Klawżola ta’ salvagwardja “Artikolu 1a – Mekkaniżmu ta’ 
sospensjoni

Or. en

Emenda 30
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – taqsima intraduttorja
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw fil-każ li Stat 
Membru wieħed jew aktar ikollhom 
jiffaċċjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza 
kkaratterizzata bl-okkorrenza ta' 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw, bħala l-aħħar 
għażla, fil-każ li tliet Stati Membri jew 
aktar ikollhom jiffaċċjaw sitwazzjoni ta’ 
emerġenza, li jkollha impatt negattiv serju 
fuq is-sitwazzjoni ġenerali tal-migrazzjoni 
fl-Unjoni, u kkaratterizzata bl-okkorrenza 
ta' kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li s-sospensjoni ta' eżenzjoni mill-viżi tista’ tintuża biss bħala l-aħħar 
għażla. 
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Emenda 31
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001 
Artikolu 1a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu
għandhom japplikaw fil-każ li Stat 
Membru wieħed jew aktar ikollhom 
jiffaċċjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza 
kkaratterizzata bl-okkorrenza ta' 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

1. Il-paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi biex tkun żgurata l-konsistenza u 
t-trasparenza, jiġifieri fil-każ li Stat 
Membru wieħed jew aktar ikollhom 
jiffaċċjaw sitwazzjoni ta’ emerġenza 
kkaratterizzata bl-okkorrenza ta' 
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 32
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II li jinstabu li jkunu qed joqogħdu 
illegalment fit-territorju tal-Istat Membru;

(a) żieda f’daqqa u sostanzjali ta’ mill-
inqas 100% fuq perjodu ta’ sena, meta 
mqabbel mas-sena ta' qabel, fin-numru ta’ 
ċittadini ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi
elenkati fl-Anness II li jinstabu li jkunu qed 
joqogħdu irregolarment fit-territorju tal-
Istat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment li jinbidlu l-kriterji.
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Emenda 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 a – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-sitt 
xhur ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini ta’ 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II li jinstabu li jkunu qed 
joqogħdu illegalment fit-territorju tal-Istat 
Membru;

(a) il-wasla ta’ ċittadini ta’ wieħed mill-
pajjiżi elenkati fl-Anness II tirrappreżenta 
żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-sitt 
xhur ta' qabel, fin-numru globali ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi preżenti fl-Istat/i 
Membru/i kkonċernat/i, meta mqabbel 
mas-sitt xhur ta' qabel;   

Or. en

Emenda 34
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II li jinstabu li jkunu qed joqogħdu 
illegalment fit-territorju tal-Istat Membru;

(a) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni migratorja 
globali fl-Istati Membri kkonċernati, fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mal-
istess perjodu fis-sena ta' qabel, fin-numru 
ta’ ċittadini ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi 
elenkati fl-Anness II li jinstabu li jkunu qed 
joqogħdu illegalment fit-territorju tal-Istat 
Membru;

Or. en
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Emenda 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (a a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II li jkunu nstabu ħatja ta’ delitti 
relatati mal-kriminalità organizzata jew 
it-traffikar tal-persuni mwettqa fit-
territorju tal-Istat/i Membru/i 
kkonċernat/i;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ sospensjoni għandu jiġi attivat f’każ ta’ żieda fil-kriminalità organizzata.

Emenda 36
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għall-asil miċ-ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II fejn ir-rata ta’ rikonoxximent 
tal-applikazzjonijiet għall-asil matul is-sitt 
xhur ta’ qabel kienet inqas minn 3%;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-asil, kif stipulat fl-Artikolu 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fid-dritt 
internazzjonali, huwa dritt individwali. Għaldaqstant, iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-lista 
pożittiva m’għandhomx jiġu kkastigati għax iċ-ċittadini tal-istess pajjiż jippruvaw jużaw dan 
id-dritt, anke jekk ma jkollhomx raġuni tajba.

Emenda 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għall-asil miċ-ċittadini 
ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II fejn ir-rata ta’ rikonoxximent 
tal-applikazzjonijiet għall-asil matul is-sitt 
xhur ta’ qabel kienet inqas minn 3%;

imħassar

Or. en

Emenda 38
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għall-asil miċ-ċittadini ta’ 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II fejn ir-rata ta’ rikonoxximent tal-

(b) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni migratorja 
globali fl-Istati Membri kkonċernati, fuq 
perjodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel mal-
istess perjodu tas-sena ta' qabel, fin-numru 
ta’ applikazzjonijiet għall-asil miċ-ċittadini 
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applikazzjonijiet għall-asil matul is-sitt 
xhur ta’ qabel kienet inqas minn 3%;

ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II fejn ir-rata ta’ rikonoxximent tal-
applikazzjonijiet għall-asil matul is-sitt 
xhur ta’ qabel kienet inqas minn 3%;

Or. en

Emenda 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta' sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għar-riammissjoni li ġew 
irrifjutati, sottomessi minn Stat Membru 
lil wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II għaċ-ċittadini tiegħu stess.

imħassar

Or. en

Emenda 40
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta' sitt xhur, meta mqabbel mas-
sitt xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għar-riammissjoni li ġew 
irrifjutati, sottomessi minn Stat Membru lil 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II għaċ-ċittadini tiegħu stess.

(c) żieda f’daqqa u sostanzjali ta’ mill-
inqas 100% fuq perjodu ta' sena, meta 
mqabbel mal-perjodu ta’ sena ta' qabel, 
fin-numru ta’ applikazzjonijiet għar-
riammissjoni li ġew irrifjutati, sottomessi 
minn Stat Membru lil wieħed mill-pajjiżi 
terzi elenkati fl-Anness II għaċ-ċittadini 
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tiegħu stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment li jinbidlu l-kriterji.

Emenda 41
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
COM(2011)0290
Artikolu 1a – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żieda f’daqqa ta’ mill-inqas 50% fuq 
perjodu ta' sitt xhur, meta mqabbel mas-sitt 
xhur ta' qabel, fin-numru ta’ 
applikazzjonijiet għar-riammissjoni li ġew 
irrifjutati, sottomessi minn Stat Membru lil 
wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-
Anness II għaċ-ċittadini tiegħu stess.

(c) żieda f’daqqa u sostanzjali, li għandha 
impatt serju fuq is-sitwazzjoni globali tal-
migrazzjoni fl-Istati Membri kkonċernati,
fuq perjodu ta' sitt xhur, meta mqabbel 
mal-istess perjodu fis-sena ta' qabel, fin-
numru ta’ applikazzjonijiet għar-
riammissjoni li ġew irrifjutati, sottomessi 
minn Stat Membru lil wieħed mill-pajjiżi 
terzi elenkati fl-Anness II għaċ-ċittadini 
tiegħu stess, meta mqabbel mal-istess 
perjodu tas-sena ta' qabel.

Or. en

Emenda 42
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru li jkun qed jiffaċċja 
kwalunkwe waħda minn dawn is-

2. Stat Membru li jkun qed jiffaċċja 
kwalunkwe waħda minn dawn is-
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sitwazzjonijiet ta' emerġenza deskritti fil-
paragrafu 1 jista' jinnotifika lill-
Kummissjoni. Din in-notifika għandha 
tkun motivata kif xieraq u għandha tinkludi 
dejta u statistika rilevanti kif ukoll 
spjegazzjoni dettaljata tal-miżuri 
preliminari li jkun ħa l-Istat Membru 
kkonċernat bil-ħsieb li jirrimedja s-
sitwazzjoni.

sitwazzjonijiet ta' emerġenza deskritti fil-
paragrafu 1 jista' jinnotifika lill-
Kummissjoni. Din in-notifika għandha 
tkun motivata kif xieraq u għandha tinkludi 
dejta u statistika rilevanti kif ukoll 
spjegazzjoni dettaljata tal-miżuri 
preliminari li jkun ħa l-Istat Membru 
kkonċernat bil-ħsieb li jirrimedja s-
sitwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill immedjatament wara li tkun 
irċeviet tali notifika mill-Istat Membru 
konċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill għandhom jiġu debitament informati dwar l-iżviluppi fl-istadji 
kollha. 

Emenda 43
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-
iskala taż-żieda, in-numru ta’ Stati 
Membri affettwati minn kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1, 
il-fatturi sustantivi li jaffettwaw iċ-
ċirkostanzi speċifiċi tal-Istati Membri li 
jinnotifikaw u l-impatt globali taż-żidiet 
fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif 
din tal-aħħar tkun tidher mid-dejta 
pprovduta mill-Istati Membri kif ukoll 
minn rapporti mħejjija mill-FRONTEX 
u/jew mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ 
fil-Qasam tal-Asil. Wara dan l-eżami u
wara li tkun irrapportat lill-Parlament 
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viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

Ewropew u lill-Kunsill, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta, fi żmien tliet xhur wara n-
notifika, deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill għandhom jiġu debitament informati dwar l-iżviluppi fl-istadji 
kollha. 

Emenda 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet
deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bla 
dewmien bin-notifika li tkun irċeviet 
mingħand l-Istati Membri konċernati u
teżamina n-notifika filwaqt li tieħu 
inkunsiderazzjoni n-numru tal-Istati 
Membri affettwati mis-sitwazzjoni deskritti 
fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali taż-
żidiet fuq is-sitwazzjoni fl-Unjoni kif din 
tal-aħħar tkun tidher mid-dejta pprovduta 
mill-Istati Membri kif ukoll minn rapporti 
mħejjija mill-Europol u/jew Eurojust, 
mill-entitajiet relevanti tal-Kunsill tal-
Ewropa u tal-OSCE u f’konsultazzjoni 
mal-NGOs tad-Drittijiet tal-Bniedem 
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viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

u/jew tal-Migranti u fi żmien tliet xhur 
wara li tkun irċeviet dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni għandha tibgħat ir-riżultati 
tal-eżami tagħha lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, u wara dan il-Kummissjoni
tista’ tadotta deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 
li tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

Or. en

Emenda 45
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001 
Article 1a – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru ta' Stati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
deskritti f'paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri u minn 
rapporti mħejjija mill-FRONTEX u/jew 
mill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-
Qasam tal-Asil, kif ukoll soluzzjonijiet 
adegwati alternattivi minflok sospensjoni;
u fi żmien tliet xhur wara li tkun irċeviet 
dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
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adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

Or. en

Emenda 46
Tanja Fajon

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni 
n-numru tal-Istati Membri affettwati minn 
kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 1 u tal-impatt globali 
taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-
Unjoni kif din tal-aħħar tkun tidher mid-
dejta pprovduta mill-Istati Membri kif 
ukoll minn rapporti mħejjija mill-
FRONTEX u/jew mill-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, u fi żmien 
tliet xhur wara li tkun irċeviet dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bla 
dewmien bin-notifika li jkun irċieva 
mingħand l-Istati Membri konċernati u
teżamina n-notifika filwaqt li tieħu 
inkunsiderazzjoni n-numru tal-Istati 
Membri affettwati minn kwalunkwe waħda 
mis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1 
u tal-impatt globali taż-żidiet fuq is-
sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif din tal-
aħħar tkun tidher mid-dejta pprovduta mill-
Istati Membri kif ukoll minn rapporti 
mħejjija mill-FRONTEX u/jew mill-
Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam 
tal-Asil, u fi żmien tliet xhur wara li tkun 
irċeviet dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat ir-riżultati tal-
eżaminazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, li għandu 
jkollhom massimu ta’ xahar biex jesprimu 
l-pożizzjoni tagħhom. Wara li jiskadi dan 
ix-xahar, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni li 
tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
ikkonċernat għal perjodu ta’ sitt xhur. Id-
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deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi 
adottata skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Id-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiddetermina d-
data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-
viża.

Or. en

Emenda 47
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001 
Artikolu 1a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tqis is-
sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż terz 
konċernat, l-impatt ta’ sospensjoni tali 
fuq il-pajjiż innifsu, u fuq ir-relazzjonijiet 
tal-Unjoni ma’ dak il-pajjiż terz, u taħdem 
f’koperazzjoni mill-qrib ma’ dak il-pajjiż 
terz biex jinstabu soluzzjonijiet alternattivi 
fit-tul.

Or. en

Emenda 48
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 1a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. F'każ li l-Kummissjoni tkun ipproponiet 
li ssir emenda għal dan ir-Regolament 
sabiex jiġi ttrasferit pajjiż terz fl-Anness I, 

5. F'każ li l-Kummissjoni tkun ipproponiet 
li ssir emenda għal dan ir-Regolament 
sabiex jiġi ttrasferit pajjiż terz fl-Anness I, 
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skont il-paragrafu 4, hi tista’ testendi l-
validità tad-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 
adottata skont il-paragrafu 3 għal perjodu 
massimu ta' disa’ xhur. Id-deċiżjoni biex 
tiġi estiża l-validità tad-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2).

skont il-paragrafu 4, hi tista’ testendi l-
validità tad-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 
adottata skont il-paragrafu 3 għal perjodu 
massimu ta' sitt xhur. Id-deċiżjoni biex tiġi 
estiża l-validità tad-deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 4a(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-validità tad-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni għandha tkun ristretta fiż-żmien.

Emenda 49
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-detenturi ta' passaporti diplomatiċi, 
ta' passaporti ta’ servizz/passaporti uffiċjali 
jew ta' passaporti speċjali;

(a) id-detenturi ta' passaporti diplomatiċi, 
ta' passaporti ta’ servizz/passaporti uffiċjali 
jew ta' passaporti speċjali; jekk ċittadini 
tal-pajjiż terz konċernat jirrikjedu 
konsultazzjoni minn qabel skont l-
Artikolu 22 tal-Kodiċi dwar il-Viżi, il-
Kunsill għandu jiddeċiedi dwar l-
eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża 
b’maġġoranza kwalifikata fuq l-inizjattiva 
tal-Istat Membru li jagħmel il-proposta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
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räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Emenda 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-ekwipaġġ tat-titjira u l-attendenti 
fuq titjiriet ta' emerġenza jew ta’ 
salvataġġ u dawk persuni oħra li jagħtu l-
għajnuna f’każ ta' disastru jew inċident;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikomplu jkunu jistgħu jeżentaw lil dan il-grupp ta' nisa minn 
rekwiżiti ta' viża.

Emenda 51
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-ekwipaġġ pajżan tal-ajru u tal-
baħar;

Or. de

Emenda 52
Tatjana Ždanoka
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-punt (d) li ġej huwa miżjud fil-
paragrafu 2:

imħassar

‘(d) ir-refuġjati rikonoxxuti u l-persuni 
mingħajr stat u persuni oħra li 
m'għandhom ċittadinanza tal-ebda pajjiż, 
li joqogħdu fir-Rejnu Unit jew fl-Irlanda 
u li huma detenturi ta' dokument tal-
ivvjaġġar maħruġ minn dawk l-Istati 
Membri’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Refuġjati rikonoxxuti u persuni mingħajr stat u persuni oħra li m'għandhom ċittadinanza tal-
ebda pajjiż li jirrisjedu fir-Renju Unit jew fl-Irlanda u li huma detenturi ta' dokument tal-
ivvjaġġar maħruġ mir-Renju Unit jew l-Irlanda għandhom jiġu eżentati mill-obbligu tal-viża.

Emenda 53
Tatjana Ždanoka

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sa fejn huwa impost mill-applikazzjoni 
tal-Artikolu 41(1) tal-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni bejn it-Turkija u l-KE, Stat 
Membru jista’ jipprevedi xi eċċezzjonijiet 
mir-rekwiżit tal-viża stipulat fl-
Artikolu 1(1), fir-rigward ta' ċittadini 
Torok li jipprovdu servizzi matul is-
soġġorn tagħhom."

“Sa fejn huwa impost mill-applikazzjoni 
tal-Artikolu 41(1) tal-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni bejn it-Turkija u l-KE, Stat 
Membru għandu jipprevedi xi 
eċċezzjonijiet mir-rekwiżit tal-viża stipulat 
fl-Artikolu 1(1), fir-rigward ta' ċittadini 
Torok li jipprovdu servizzi matul is-
soġġorn tagħhom."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom obbligu jsegwu s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda 54
Emine Bozkurt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 539/2001
Artikolu 4 - paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sa fejn huwa impost mill-applikazzjoni 
tal-Artikolu 41(1) tal-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni bejn it-Turkija u l-KE, Stat 
Membru jista’ jipprevedi xi eċċezzjonijiet 
mir-rekwiżit tal-viża stipulat fl-
Artikolu 1(1), fir-rigward ta' ċittadini 
Torok li jipprovdu servizzi matul is-
soġġorn tagħhom."

To the extent imposed by the application of 
Article 41(1) Sa fejn huwa impost mill-
applikazzjoni tal-Artikolu 41(1) tal-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni bejn it-Turkija u l-KE, Stat 
Membru għandu jipprevedi xi 
eċċezzjonijiet mir-rekwiżit tal-viża stipulat 
fl-Artikolu 1(1), kif iddeċidiet il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis id-deċiżjonijiet preċedenti u ġejjiena tal-Qorti tal-Ġustizzja.


