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Emenda 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
–

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

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 għandhom ikollhom 

viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma 

eżentati minn dik il-ħtieġa

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 
l-Artikolu 77(2)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,
Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Huma u jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja1,

                                               
* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 
indikat permezz tas-simbolu ▌.
1 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ ...
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Billi:

▌

(3a) Reċiproċità sħiħa tal-viżi hi objettiv li l-Unjoni għandha ssegwi b’mod proattiv fir-
relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi, u b’hekk tikkontribwixxi biex jittejbu l-
kredibbiltà u l-konsistenza tal-politika esterna tal-Unjoni fil-livell internazzjonali.

(3b) Wara li jkunu rċevew notifika minn Stat Membru li pajjiż terz elenkat fl-Anness 
II għar-Regolament (KE) Nru 539/2011 iddeċieda li jintroduċi rekwiżit tal-viża 
għaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, l-Istati Membri kollha għandhom 
jirreaġixxu b’mod kollettiv, u b’hekk jipprovdu rispons tal-Unjoni għal sitwazzjoni 
li taffettwa lill-Unjoni kollha kemm hi u li tagħti lok li ċ-ċittadini tagħha jiġu 
soġġetti għal trattamenti differenti.

(3c) Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmu għas-sospensjoni 
temporanja tal-eżenzjoni mill-viża għal pajjiż terz li jkun elenkat fl-Anness II 
għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 jekk kemm-il darba jkun hemm 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 kollha.

(3d) Żieda sostanzjali u f’salt tkun tindika li ntlaħaq il-livell massimu ta’ 50 fil-mija.
Dan jista' wkoll ikun aktar baxx jekk il-Kummissjoni tqis li hu applikabbli fil-każ 
partikolari notifikat mill-Istat Membru taħt pressjoni.

(3e) Rata baxxa ta’ rikonoxximent tindika rata ta’ rikonoxximent ta’ talbiet għal asil li 
jammontaw għal anqas minn 3 fil-mija. Din tista' wkoll tkun ogħla jekk il-
Kummissjoni tqis li hi applikabbli fil-każ partikolari notifikat mill-Istat Membru 
taħt pressjoni.

(3f) Hu meħtieġ li jiġi evitat u kkumbattut kwalunke abbuż li jirriżulta mill-għoti ta' 
vjaġġar mingħajr viża għall-żjarat ta' soġġorn qasir għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz 
partikolari fejn huma joħolqu theddida għall-ordni pubbliku u s-sigurtà interna 
tal-Istati Membri.

(3g) Sabiex ikun hemm dispost għal mekkaniżmu trasparenti u effiċjenti applikabbli 
għas-sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għan-nazzjonali ta' pajjiż terz 
elenkat fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001, bħala mezz ta' 
reċiproċità jew fil-każ ta' sitwazzjoni ta' emerġenza, is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti 
ddelegati skont it-termini tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) għandha tingħata lill-Kummissjoni f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-emendar tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 539/2001 b’rabta 
mal-pajjiż terz li għalih ikun treġġa’ lura b’mod temporanju r-rekwiżit tal-viża.
Huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet xierqa waqt 
il-fażi tal-ħidma ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. F’każijiet 
eċċezzjonali marbutin ma’ sitwazzjoni ta’ emerġenza, fejn tkun meħtieġa rispons 
urġenti ħalli jiġu riżolti d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom l-Istati 
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Membri, il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa tadotta atti delegati f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-emendar tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 b’rabta 
mal-pajjiż terz li għalih ikun treġġa’ lura b’mod temporanju r-rekwiżit tal-viża, 
b'konformità mal-proċedura ta' urġenza.

▌
(6) Peress li ▌r-regoli tal-viża applikabbli għar-refuġjati u l-persuni mingħajr stat 

introdotti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1932/2006 tal-21 ta' Diċembru 
2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001, ma japplikawx 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 għandu jħalli lill-
Istati Membri fil-libertà li jiddeċiedu dwar l-eżenzjoni mill-viża jew l-obbligu tal-
viża għal dik il-kategorija ta’ persuni skont l-obbligi internazzjonali tagħhom. Tali 
deċiżjonijiet nazzjonali għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni.

▌
(8) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi bażi legali għar-rekwiżit tal-viża jew għall-

eżenzjoni mill-viża għal detenturi ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa minn ċerti 
entitajiet soġġetti għad-dritt internazzjonali li mhumiex organizzazzjonijiet 
intergovernattivi internazzjonali.

(8a) Ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tal- ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Komunità Ewropea qabel 
id-dħul tiegħu fis-seħħ li jimplikaw il-ħtieġa ta’ deroga mir-regoli komuni tal-viża, 
filwaqt li titqies il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(9) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tal-acquis ta' Schengen, skont il-Protokoll 
li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, kif iddefinit fl-
Anness A tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/435/KE1 tal-20 ta' Mejju 1999 fir-rigward 
tad-definizzjoni tal-acquis ta' Schengen sabiex, f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, tiġi ddeterminata l-bażi legali għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet jew 
mid-deċiżjonijiet li jikkostitwixxu l-acquis.

(10) Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-
dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-
assoċjazzjoni ta’ dawn iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-
iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen2, li jaqa' fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, il-
punt (B), tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 dwar ċerti 
arranġamenti għall-applikazzjoni ta' dak il-Ftehim3.

(11) Fir-rigward tal-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-
dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen, fis-sens tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, 
il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-
Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-

                                               
1 ĠU L 176, 10.7.1999, p. 1. 
2 ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.
3 ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.
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acquis ta’ Schengen1, li jaqa' fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, il-punt (B) tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2008/146/KE2.

(12) Fir-rigward ta’ Liechtenstein, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-
dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen, fis-sens tal-Protokoll bejn l-Unjoni 
Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat ta’ 
Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein fil-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni 
tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-
acquis ta' Schengen3, li jaqa’ fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, il-punt (B) tad-
Deċiżjoni ▌ 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill ▌ 2011/350/UE4.

(13) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ 
Schengen li ma jiħux sehem fih ir-Renju Unit, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u 
tal-Irlanda ta' Fuq biex jieħdu sehem f’xi uħud mid-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' 
Schengen5. Għalhekk ir-Renju Unit mhuwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u 
mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(14) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ 
Schengen li ma tiħux sehem fih l-Irlanda, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi 
dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen6. Għalhekk l-Irlanda mhijiex qed tieħu 
sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni 
tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Bil-preżenti, ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 huwa emendat kif ġej:
1. Bil-preżenti, l-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

▌

(aa) 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 jew aktar, 
id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:
(a) fi żmien 30 jum mill-implimentazzjoni mill-pajjiż terz tar-

rekwiżit tal-viża, f’każijiet fejn ir-rekwiżit jinżamm, fi żmien 30 
jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Istat/i 

                                               
1 ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.
2 ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1.
3 ĠU L 160, 18.5.2011, p. 21.
4 ĠU L 160, 18.5.2011, p. 19.
5 ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.
6 ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.
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Membru/i kkonċernat/i għandu/hom jinnotifika/w lill-
Parlamet Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-miktub;

Dik in-notifika:
i) tispeċifika d-data ta’ implimentazzjoni tal-miżura u t-tip/i ta’ dokumenti 
tal-ivvjaġġar u viżi kkonċernati;
ii) tinkludi spjegazzjoni dettaljata tal-miżuri preliminari li l-Istat/i Membru/i 
kkonċernat/i ħa/du bil-ħsieb li jiżgura/w l-ivvjaġġar mingħajr viża mal-pajjiż 
terz ikkonċernat u għandha tinkludi l-informazzjoni rilevanti kollha;
It-tagħrif dwar dik in-notifika jiġi ppubblikat mingħajr dewmien mill-
Kummissjoni fis-Serje Ċ tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, inkluż it-
tagħrif dwar id-data tal-applikazzjoni tar-rekwiżit tal-viża u t-tip(i) ta' 
dokumenti tal-ivvjaġġar u viżi kkonċernati.

Jekk il-pajjiż terz jiddeċidi li jneħħi l-obbligi tal-viża, in-notifika ma ssirx jew tiġi 
rtirata;
(b) il-Kummissjoni, immedjatament wara d-data ta' pubblikazzjoni ta' dik in-
notifika u b'konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, tieħu passi mal-awtoritajiet 
tal-pajjiż terz sabiex jiġi stabbilit mill-ġdid jew introdott l-ivvjaġġar mingħajr viża u 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr dewmien dwar dawk il-passi 
mingħajr dewmien;

(c) jekk fi żmien 90 jum wara d-data ta' pubblikazzjoni tan-notifika/i u minkejja 
l-passi kollha meħudin skont il-punt (b) b'mod partikolari f'oqsma politiċi, 
ekonomiċi u kummerċjali, il-pajjiż terz ma jkunx neħħa l-obbligu ta' viża, l-
Istat Membru kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni tipproponi li tiġi 
sospiża l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għaċ-ċittadini tal-pajjiż terz 
ikkonċernat.  
Meta Stat Membru jagħmel tali talba, huwa għandu jinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwarha;

(d) il-Kummissjoni, meta tqis passi ulterjuri, tieħu kont tal-eżitu tal-miżuri 
meħudin mill-Istat Membru kkonċernat, il-passi meħudin skont il-punt (b) 
sabiex jiġi stabbilit mill-ġdid jew introdott l-ivvjaġġar mingħajr viża, u l-
konsegwenzi tas-sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għar-
relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha mal-pajjiż terz 
ikkonċernat;

(e) jekk fi żmien 6 xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tan-notifika, il-pajjiż terz 
ikkonċernat ma jkunx neħħa r-rekwiżit tal-viża, il-Kummissjoni, fuq talba 
tal-Istat Membru jew b'inizjattiva tagħha stess:

(i) tista’ tadotta, skont it-termini tal-Artikoli 4a u 4b, att iddelegat li jemenda l-
Anness II u jissospendi għal perijodu ta’ tnax-il (12) xahar l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża 
għal nazzjonali tal-pajjiż terz ikkonċernat; jew 

(ii) tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jivvaluta s-
sitwazzjoni u jagħti r-raġunijiet għaliex ma kienx propost li jkun hemm sospensjoni tal-
eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża. Il-fatturi rilevanti kollha jitqiesu f’dak ir-rapport, bħall-
eżitu tal-miżuri meħudin mill-Istat Membru kkonċernat, il-passi meħudin skont il-punt (b) 
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sabiex jiġi stabbilit mill-ġdid jew introdott l-ivvjaġġar mingħajr viża, u l-konsegwenzi tas-
sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha mal-pajjiż terz ikkonċernat;

(f) ▌ jekk fi żmien 24 jum mid-data ta' pubblikazzjoni tan-notifika, il-pajjiż terz 
ikkonċernat ma jkunx neħħa r-rekwiżit tal-viża, il-Kummissjoni tadotta, 
skont it-termini tal-Artikoli 4a u 4b, att iddelegat li jemenda l-Anness II u  
jissospendi għal perijodu ta’ 12-il xahar  l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża 
għan-nazzjonali tal-pajjiż terz ikkonċernat;

(g) jekk fi żmien sitt xhur mid-data meta l-att iddelegat li hemm riferiment 
għalih fil-punt (e)(i) jew fil-punt (f) ikun daħal fis-seħħ, il-pajjiż terz ma 
jkunx neħħa l-obbligu tal-viża, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proċedura 
leġiżlattiva, li tkun adottata skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, sabiex 
ir-riferiment għall-pajjiż terz jiġi trasferit mill-Anness II għall-Anness I;

(h) il-proċeduri li hemm riferiment għalihom fil-punti (e), (f) u (g) ma 
jipprevenux lill-Kummissjoni milli tippreżenta proposta li temenda dan ir-
Regolament sabiex ir-referenza għall-pajjiż terz ikkonċernat tiġi trasferita 
mill-Anness II għall-Anness I fi kwalunkwe ħin;

(i) fejn il-pajjiż terz ikkonċernat jabolixxi r-rekwiżit tal-viża, l-Istat/i Membru/i 
għandu/hom minnufih jinnotifika/w lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni b'dak il-fatt. In-notifika tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni 
fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Kull att iddelegat 
adottat skont it-termini tal-punt (e) (i) jew punt (f) ma jibqax ikollu effett 
sebat ijiem wara l-pubblikazzjoni tan-notifika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. F’każ li l-pajjiż terz ikkonċernat ikun introduċa rekwiżit tal-viża 
għaċ-ċittadini ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, dan japplika biss wara l-
pubblikazzjoni tal-aħħar notifika."

(j) Il-Kummissjoni tadotta, permezz ta' atti ddelegati, skont it-termini tal-
Artikolu 4b, l-aġġustamenti xierqa għall-Anness II ħalli tkun riflessa t-
terminazzjoni tal-effett tal-atti ddelegati li hemm riferiment għalihom fil-
punt (i).

▌

(bb) il-paragrafu 5 ġie revokat.
2. Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

"Artikolu 1a 

1. B'deroga mill-Artikolu 1(2), l-Artikolu 1(1) għandu japplika temporanjament 
f'sitwazzjoni/jiet ta' emerġenza, bħala l-aħħar alternattiva, fir-rigward ta' 
pajjiż terz elenkat fl-Anness II meta jiġi deċiż hekk skont dan l-Artikolu.

2. Stat Membru jista' jinnotifika lill-Kummissjoni jekk jiġi konfrontat 
b'ċirkostanza jew ċirkostanzi li ġejjin li jwasslu għal sitwazzjoni ta' 
emerġenza li hu ma jkunx jista' jirremedja waħdu:

(a) żieda sostanzjali u f’daqqa ▌, fuq perijodu ta’ sitt xhur, meta mqabbel
mal-istess perijodu tas-sena ta' qabel, fin-numru ta’ ċittadini ta’ wieħed 
mill-pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II li jinstabu li jkunu qed joqogħdu 
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▌mingħajr jedd fit-territorju tal-Istat Membru;
(b) żieda sostanzjali u f'daqqa li twassal għal pressjonijiet speċifiċi fuq is-

sistema ta' asil matul perijodu ta' sitt xhur, meta mqabbla mal-istess 
perijodu tas-sena ta' qabel, fin-numru ta’ applikazzjonijiet għall-asil 
miċ-ċittadini ta’ wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fl-Anness II fejn ir-
rata ta’ rikonoxximent hija baxxa;

(c) żieda sostanzjali u f’daqqa ▌, fuq perijodu ta' sitt xhur, meta mqabbel 
mal-istess perijodu tas-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.

Din in-notifika tiddikjara r-raġunijiet li tkun imsejsa fuqhom 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 minnufih wara li tkun irċeviet tali notifika mill-Istat Membru 
kkonċernat.

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-notifika/i magħmula minn Stat Membru 
wieħed jew aktar skont il-paragrafu 2, b'kont meħud ta':
(a) l-għadd tal-Istati Membri affettwati minn kwalunkwe waħda mis-

sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 2;

(b) jekk iż-żieda tkunx konsistenti mal-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 
2;

(c) l-impatt globali taż-żidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif din 
tal-aħħar tkun tidher mid-data pprovduta mill-Istati Membri ▌;

(d) ir-rapporti mħejjija mill-FRONTEX ▌, mill-Uffiċċju Ewropew ta’ 
Appoġġ fil-Qasam tal-Asil jew l-Europol, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ 
speċifiku nnotifikat;

(e) il-kwestjoni ġenerali tal-ordni pubbliku u s-sigurtà interna, 
f'konsultazzjoni mal-Istat/i Membru/i kkonċernat/i.

Il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultati 
tal-eżami tagħha.

3a. Il-Kummissjoni tqis il-konsegwenzi ta' sospensjoni tal-eżenzjoni mir-rekwiżit 
tal-viża għar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha mal-
pajjiż ikkonċernat, u taħdem f’koperazzjoni mill-qrib ma’ dak il-pajjiż terz 
biex jinstabu soluzzjonijiet alternattivi fit-tul.

3b. Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-analiżi li hemm riferiment għaliha fil-paragrafu 
3a, tiddetermina li tkun meħtieġa l-azzjoni, l-istess Kummissjoni fi żmien tliet xhur 
mir-riċevuta tan-notifika, tadotta skont it-termini tal-Artikoli 4a u 4b, att iddelegat li 
jkun jemenda l-Anness II u jissospendi għal perijodu ta' tnax-il (12) xahar l-
eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għan-nazzjonali tal-pajjiż terz ikkonċernat. 
Fejn, fil-każ ta’ deċiżjoni li tissospendi l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża għan-



PE507.997v01-00 10/13 AM\931143MT.doc

MT

nazzjonali tal-pajjiż terz ikkonċernat, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza, 
il-proċedura skont ma jiddisponi l-Artikolu 4c tapplika għall-atti ddelegati adottati 
skont it-termini ta' dan l-Artikolu.
4. Qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ validità ta’ att iddelegat adottat skont il-
paragrafu 3b, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istat(i) Membru/Membri 
kkonċernat(i), għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport jista’ jkun akkumpanjat minn proposta li temenda dan ir-Regolament sabiex ir-
riferiment għall-pajjiż terz ikkonċernat jiġi ttrasferit fl-Anness I.

Artikolu 1b
Mhux aktar tard minn erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jivvaluta l-effettività tar-reċiproċità u l-mekkaniżmu ta' sospensjoni u għandha, jekk 
meħtieġ, tippreżenta proposta leġislattiva għall-emendar ta' dan ir-Regolament 
sabiex jiġu emendati l-mekkaniżmi li hemm riferiment għalihom fl-Artikoli 1 u 1a.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu fuq tali proposta permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.”

4. Bil-preżenti, l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:
"1. Stat Membru jista’ jipprovdi għal eċċezzjonijiet mir-rekwiżit tal-viża 

previst fl-Artikolu 1(1) jew mill-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-viża kif 
previst fl-Artikolu 1(2), f'dak li jirrigwarda:

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

(aa) il-membri tal-ekwipaġġ ta’ titjiriet ċivili u tat-tbaħħir fit-twettiq 
tal-funzjonijiet tagħhom;

(ab) il-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 tat-13 ta' Mejju 1958 u Nru 185 tas-16 
ta' Ġunju 2003) jew il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali dwar il-Faċilitazzjoni tat-Traffiku 
Marittimu Internazzjonali tad-9 ta' April 1965 (Konvenzjoni 
FAL);

(ac) l-ekwipaġġ u l-membri tal-missjonijiet ta' emerġenza jew ta' 
riskju fil-każ ta' diżastru jew aċċident;

(b) l-ekwipaġġ ċivili ta' vapuri li jbaħħru f'ibħra interni
internazzjonali;

(c) ▌id-detenturi tad-dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġin minn ▌ 
organizzazzjonijiet intergovernattivi internazzjonali li tagħhom 
huwa membru Stat Membru wieħed jew aktar, jew minn 
entitajiet oħra rikonoxxuti mill-Istat Membru kkonċernat bħala 
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soġġetti għal-liġi internazzjonali, għall-▌uffiċjali ta' dawk l-
organizzazzjonijiet jew entitajiet".

(b) fil-paragrafu 2 għandu jiżdied il-punt ▌li ġej:
“(d) mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Ftehim 

Ewropew dwar it-Tneħħija tal-Viżi għar-Refuġjati ffirmat fi 
Strasburgu fl-20 ta’April 1959, 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, li huwa 
rikonoxxut mill-Istat Membru kkonċernat.";

▌
5. Jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“L-Artikolu 4a
1. L-atti ddelegati li hemm riferiment għalihom fl-Artikoli 1(4)(e)(i), 1(4)(f) u 1a(3b) 

jemendaw l-Anness II billi jdaħħlu fir-riferiment għall-pajjiż terz ikkonċernat l-
informazzjoni dwar id-dati tal-bidu u tat-tmiem tas-sospensjoni tal-eżenzjoni mir-
rekwiżit tal-viż għan-nazzjonali ta’ dak il-pajjiż terz.

2. L-atti ddelegati li hemm riferiment għalihom fl-Artikoli 1(4)(e)(i), 1(4)(f) u 1a(3b) 
jiddeterminaw data li fiha s-sospensjoni tal-eżenzjoni tar-rekwiżit tal-viża jidħlu fis-
seħħ billi jitqiesu r-riżorsi disponibbli fil-konsulati tal-Istati Membri. Id-data tkun 
bejn sitta u disa' xhur wara n-notifika tal-att iddelegat lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill skont l-Artikolu 4b(4).

3. Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-att iddelegat li hemm riferiment għalih fl-Artikolu 
1a(3b), it-tieni subparagrafu, ikun applikabbli mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu, 
skont it-termini tal-Artikolu 4c.

4. Il-Kummissjoni tista’ ttawwal il-validità tal-atti ddelegati li hemm riferiment 
għalihom fl-Artikoli 1(4)(e)(i), 1(4)(f) u 1a(3b) għal perijodu massimu ta’ 12-il 
xahar. Meta l-Kummissjoni tkun ipproponiet emenda għal dan ir-Regolament biex 
tittrasferixxi r-riferiment għal pajjiż terz ikkonċernat għall-Anness I skont it-termini 
tal-Artikoli 1(4)(g), 1(4)(h) jew 1a(4), ittawwal il-validità tal-att iddelegat fis-seħħ 
għal perijodu massimu ta’ 12-il xahar. Id-deċiżjoni li tittawwal il-validità tal-att 
iddelegat tkun adottata skont it-termini tal-Artikolu 4b u temenda l-Anness II skont 
it-termini tal-paragrafu 1.
Artikolu 4b
1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa tadotta atti delegati suġġett għall-

kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 1(4)(e)(i) , 

1(4)(f), 1(4)(j) u 1a(3b) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delegazzjoni tas-setgħa tkun estiża 
b’mod taċitu għal perjodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew 
il-Kunsill ma jopponix it-tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur 
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qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(4)(e)(i) , 1(4)(f) u 1a(3b) tista’ 

tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Ma tolqtox il-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

4. Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(4)(e)(i) , 1(4)(f) u 1a(3b)  jidħol fis-seħħ 
biss jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu nfurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jkun estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 4c
1. Atti ddelegati adottati fil-kuntest ta' dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressa l-ebda 
oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att iddelegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 4b(5). F'tali każ, il-Kummissjoni 
tħassar l-att mingħajr dewmien wara li tkun saret in-notifika tad-deċiżjoni li 
ssir oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
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Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara il-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati 
Membri skont it-Trattati.
Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

Or. en


