
PR\832116MT.doc PE448.996v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2009/0164(COD)

28.9.2010

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar 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
 (riformulazzjoni)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

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

Rapporteur: Jean Lambert

(Riformulazzjoni – Artikolu 87 tar-Regoli ta’ Proċedura)



PE448.996v01-00 2/21 PR\832116MT.doc

MT

PR_COD_COD_1recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar 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
 (riformulazzjoni)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2009)0551),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 63(1) punti 1(c), 2(a) u 3(a) tat-Trattat 
KE, li skont it-termini tagħhom il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–
0250/2009);

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill bl-isem 
‘Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri interistituzzjonali 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa’ (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 78(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar 
strutturat tat-teknika tar-riformulazzjoni għall-atti ġuridiċi1,

– wara li kkunsidra l-ittra tat-2 ta’ Frar 2010 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont it-termini tal-Artikolu 87(3) 
tar-Regola ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regola ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rappor tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A7-0000/2010),

A. billi, skont il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta inkwestjoni ma tinkludi l-ebda emenda 
sostanzjali għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li għandu x’jaqsam 
mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdulin tal-atti li saru qabel flimkien ma' 
dawk l-emendi, il-proposta fiha kodifikazzjoni vera u proprja tat-testi eżistenti, mingħajr 
ebda bidla fis-sostanza tagħhom,

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif jingħad aktar ’il quddiem, billi jqis ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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2. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazjzonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea . B’mod partikolari, din id-
Direttiva tfittex li tiżgura rispett sħiħ għad-
dinjita tal-bniedem u d-dritt għall-ażil għal 
applikanti u għall-membri tal-familja li 
jakkompanjawhom u sabiex tippromuovi l-
applikazzjoni tal-Artikoli 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 34 u 35 tal-Karta u għandha tiġi 
implimentata kif suppost  .

(15) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea . B’mod partikolari, din id-
Direttiva tfittex li tiżgura rispett sħiħ għad-
dinjita tal-bniedem u d-dritt għall-ażil għal 
applikanti u għall-membri tal-familja li 
jakkompanjawhom u sabiex tippromuovi l-
applikazzjoni tal-Artikoli 1, 7, 14, 15, 16, 
18, 21, 23, 24, 34 u 35 tal-Karta u għandha 
tiġi implimentata kif suppost  .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel għandu jiżdied ħalli jkun żgurat approċċ sensibbli għas-sessi huma u 
jiġu mgħarbla d-domandi għall-ażil.

Emenda 2

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", 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  .

Fil-valutazzjoni tal-aħjar interessi tat-tifel 
jew tifla, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu qies partikolari tal-fatturi li ġejjin:
(a) i-preżervazzjoni tal-ħajja familjari, 
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inklużi l-possibilitajiet ta’ riunifikazzjoni 
familjari fil-każ ta’ tfal separati;
(b) i-benessri tat-tifel jew tifla u l-iżvilupp 
soċjali tiegħu jew tagħha, billi jitqies 
b’mod partikolari l-isfond etniku, reliġjuż, 
kulturali u lingwistiku tat-tifel jew tifel 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’ sigurtà u 
sikurezza, 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) il-veduti tat-tifel jew tifla, billi jitqiesu 
debitament skont l-età u l-maturità tat-
tifel jew tifla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jagħti gwida ċara għal kif għandhom jiġu definiti l-“aħjar interessi" meta jkunu 
vvalutati l-bżonnijiet ta’ protezzjoni u għandu jgħin fl-allinjament tal-prattika tal-Istati 
Membri.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 29

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”. 
Għall-finijiet ta’ definizzjoni ta’ grupp 
soċjali partikolari, il-kwestjonijiet li ġejjin 
mis-sess ta’ applikant, inkluża l-identità u 
l-orjentament sesswali, għandhom 
jingħataw il-kunsiderazzjoni debita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda għandha tiżgura li t-test jirrifletti kompletament id-dimensjoni tas-sess u n-
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natura diversa u dejjem tinbidel tal-gruppijiet f’soċjetajiet varji, u n-normi qed jevolvu tal-
jeddijiet tal-bniedem.

Emenda 4

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" jfissru l-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: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klawsola ta’ kwalifika "il-familja kienet diġa teżisti fil-pajjiż ta' oriġini” ma takkomandax 
ir-rabtiet familjari li jkun ġew iffurmati matul il-ħarba jew fil-pajjiż ospitanti, inklużi tfal li 
jkunu twieldu wara t-tluq. Ir-rispett lejn l-unità familjari ma għandux ikun ikkundizzjonat 
mill-fatt li familja tkun ġiet stabbilita qabel il-ħarba mill-pajjiż tal-oriġini u l-familji li jkunu 
ġew iffurmati matul il-ħarba jew mal-wasla fl-istat tal-ażil għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k a) l-“aħjar interessi tat-tifel jew tifla" 
tfisser dawk l-interessi kif stabbiliti 
b'riferiment għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar il-Jeddijiet tat-Tfal u r-
rakkomandazzjonijiet, l-osservazzjonijiet 
ta' konklużjoni u r-rapporti tal-Kumitat 
tan-NU dwar il-Jeddijiet tat-Tfal u 
aġenziji oħrajn tan-NU;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija neċessarja ħalli definizzjoni ċara tal-"aħjar interessi tat-tifel jew tifla" 
inlinja mal-Premessa 17.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt l – 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 biss  provduta minn l-
atturi li ġejjin li huma disposti u kapaċi 
jinforzaw l-istat tad-dritt, u li jinżammu 
responsabbli ta' għemilhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi ‘disposti u kapaċi jinforzaw l-istat ta’ dritt' għandha tapplika wkoll b’mod espliċitu 
għall-istat billi ma għandux ikun preżunt li l-istat li min qiegħed ifittex l-ażil jitolbu l-
protezzjoni jkun neċessarjament ‘dispost u kapaċi jinforza l-istat ta’ dritt’. Dawk li jitqiesu 
f’qagħda li jistgħu joffru l-protezzjoni effettiva għandhom ukoll ikun jistgħu jiżguraw ir-
responsabbiltà tagħhom fid-Dritt Internazzjonali.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu l – 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. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi ‘disposti u kapaċi jinforzaw l-istat ta’ dritt' għandha tapplika wkoll b’mod espliċitu 
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għall-istat billi ma għandux ikun preżunt li l-istat li min qiegħed ifittex l-ażil jitolbu l-
protezzjoni jkun neċessarjament ‘dispost u kapaċi jinforza l-istat ta’ dritt’. Dawk li jitqiesu 
f’qagħda li jistgħu joffru l-protezzjoni effettiva għandhom ukoll ikun jistgħu jiżguraw ir-
responsabbiltà tagħhom fid-Dritt Internazzjonali.

Emenda 8

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 
provvduta meta l-atturi msemmija fil-
paragrafu 1 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

Ġustifikazzjoni

Il-‘protezzjoni effettiva u li ddum’ hi l-iskop li jrid jintlaħaq. Jekk ma tinkisibx, allura l-"passi 
raġonevoli” ma jkunux biżżejjed.

Emenda 9

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, 

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, 
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jakkwistaw ammissjoni u jissetiljaw  f'dik 
il-parti tal-pajjiż. 

jakkwistaw ammissjoni u jissetiljaw  f'dik 
il-parti tal-pajjiż u jkun raġonevoli li jkun 
mistenni minnhom li jibqgħu hemm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna kkonċernata għandha tkun tista' jkollha ħajja relattivament normali f'parti oħra 
tal-pajjiżi tal-oriġini, mingħajr tbatija żejda (rifless tad-diċitura tal-Kummissjoni Għolja tan-
NU għar-Refuġjati). L-analiżi ta’ raġonevolezza tinkludi l-valutazzjoni tal-fatturi differenti, 
inklużi ċ-ċirkostanzi personali tal-applikant u l-possibilità għas-sopravvivenza ekonomika fil-
qasam, li huma elementi li għadd ta' Stati Membri ġa jeħduhom inkonsiderazzjoni. Iż-żamma 
ta' dan ir-rekwiżit hija wkoll inlinja mal-linji-gwida tal-UNHCR dwar il-Protezzjoni 
Internazzjonali: "Ħrib intern jew alternattiva ta' rilokazzjoni”, każ reċenti tal-Qorti Ewropea 
tal-Jeddijiet tal-Bniedem, Shalah Sheikh, li jinkludi diċitura dwar 'raġonevolezza', u 
stabbilixxa l-każistika li tikkonferma r-relevanza tat-test tar-raġonevolezza.

Emenda 10

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 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. Fejn dak l-
applikant ikun minuri mhux 
akkumpanjat, id-disponibilità ta’ 
arranġament ta’ kura u kustodja żguri u 
konkreti, li jkunu fl-aħjar interessi tal-
minuri mhux akkumpanjat, għandhom 
ikunu parti mill-valutazzjoni skont il-
paragrafu 1. 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 u tintuża. 
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Ikun hemm preżunt qawwi kontra l-
applikjazzjoni ta’ dan il-paragrafu meta l-
Istat jew l-aġenti tal-Istat jkunu l-atturi 
tal-persekuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

i) Fejn dak l-applikant ikun minuri mhux akkumpanjat, id-disponibilità ta’ arranġament ta’ 
kura u kustodja żguri u konkreti, li jkunu fl-aħjar interessi tal-minuri mhux akkumpanjat, 
għandhom ikunu parti mill-valutazzjoni skont il-paragrafu 1.
ii) L-informazzjoni miġbura għandha wkoll tintuża fil-proċess ta’ valutazzjoni. Dan 
jikkontribwixxi għal valutazzjoni aktar effettiva u jnaqqas il-possibilità li l-proċess jiġi 
impunjat.
 iii) Dan hu inlinja mal-Linji-Gwida ta' Michigan dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tar-
Refuġjati li jippreskrivu li "għandu jkun hemm raġuni li twassal għalbiex jitwemmen li l-
portata tal-aġent jew l-awtur tal-persekuzzjoni x'aktarx tibqa' lokalizzata barra mil-lok 
indikat tar-rilokazzjoni interna. Għalhekk għandu jkun hemm preżunt qawwi kontra s-sejbin 
ta’ ‘alternattiva ta’ protezzjoni interna’ fejn l-aġent jew l-awtur tar-riksju oriġinali ta’ 
persekuzzjoni hu l-gvern nazzjonali jew ikun sponsorjat minnu."

Emenda 11

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna Stati Membri tal-UE u fid-Dritt Internazzjonali huwa ġa biżżejjed li wieħed miż-żewġ 
rekwiżiti jkun sodisfatt għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ grupp soċjali partikolari. Din il-
prattika għandha tkun infurzata f’livell ta’ UE ħalli jkunu evitati l-lakuni fil-protezzjoni u 
tiżdied il-koerenza bejn il-politiki ta’ ażil tal-Istati Membri.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu l – parti introduttorja 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 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, inkluża 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 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li dan 
l-Artikolu japplika wkoll għal qraba oħra 
mill-viċin li għexu flimkien bħala parti 
mill-familja fil-ħin meta telqu mill-pajjiż 
tal-orġini, u li kienu dipendenti għal kollox 
jew prinċipalment fuq il-benefiċjarju ta' 
protezzjoni internazzjonali  f'dak il-ħin.

5. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li dan l-Artikolu japplika 
wkoll għal qraba oħra mill-viċin li għexu 
flimkien bħala parti mill-familja fil-ħin 
meta telqu mill-pajjiż tal-orġini, u li kienu 
dipendenti għal kollox jew prinċipalment 
fuq il-benefiċjarju ta' protezzjoni 
internazzjonali  f'dak il-ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jallinja l-prattika tal-Istati Membri.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Stati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċeduri sabiex isibu l-membri tal-familja 
tal-minuri li mhux akkumpanjat malajr 
kemm jistà jkun wara li jingħata
protezzjoni internazzjonali  , filwaqt  li jiġu 
protetti l-aħjar interessi tal-minuri , . 
F'każijiet fejn jista' jkun hemm theddida 
għall-ħajja jew l-integrità tal-minur jew il-
qraba viċini tiegħu jew tagħha, 
partikolarment jekk ikunu baqgħu fil-pajjiż 
tal-oriġini, għandha tingħata attenzjoni 
sabiex jiġi żgurat li l-ġbir, il-proċessar u ċ-
ċirkolazzjoni ta' informazzjoni rigward 
dawk il-persuni qed jitwettqu fuq bażi 
kunfidenzjali.

5. Stati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċeduri sabiex isibu l-membri tal-familja 
tal-minuri li mhux akkumpanjat fil-punt 
tal-applikazzjoni għall-protezzjoni 
internazzjonali  , filwaqt  li jiġu protetti l-
aħjar interessi tal-minuri , . F'każijiet fejn 
jista' jkun hemm theddida għall-ħajja jew l-
integrità tal-minur jew il-qraba viċini 
tiegħu jew tagħha, partikolarment jekk 
ikunu baqgħu fil-pajjiż tal-oriġini, għandha 
tingħata attenzjoni sabiex jiġi żgurat li l-
ġbir, il-proċessar u ċ-ċirkolazzjoni ta' 
informazzjoni rigward dawk il-persuni qed 
jitwettqu fuq bażi kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidu tal- programmi għall-intraċċar tal-familji jinbdew meta ssir l-applikazzjoni, kif 
tipproponi r-riformulazzjoni tal-Kummissjoni tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet tal-
Akkoljenza jkun tajjeb u jiżgura l-konsistenza bejn iż-żewġ Direttivi.
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NOTA SPEJGATTIVA

Il-proposta mill-Kummissjoni hija għar-riformulazzjoni (emenda parzjali) tad-Direttiva 
oriġinali 2004/83/KE. Għall-proposta oriġinali, il-Parlament Ewoprew ġie biss ikkonsultat. 
Issa, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament qiegħed fil-pożizzjoni ta’ 
kodeċiżjoni. Id-Direttiva eżistenti għandha żewġ elementi essenzjali: il-kriterji li jekk jiġu 
sodisfatti dak li jkun jikkwalifika għall-istatus ta’ refuġjat jew għall-protezzjoni sussidjarja 
u l-kontenut ta’ dik il-protezzjoni f’termini ta’ residenza, impjiegi, u jeddijiet soċjali fl-Istat 
Membru responsabbli mill-protezzjoni.

Il-Kummissjoni ressqet ’il quddiem il-proposta reċenti (Direttiva COM (2009) 551 finale 2) 
bħala riżultat tar-rieżami rikjest tad-Direttiva ta' qabel u l-każistika li qed tiżviluppa. Huwa 
wkoll ċar li hemm varjazzjonijiet konsiderevoli fil-prattika bejn l-Istati Membri fl-eżekuzzjoni 
tad-Direttiva kurrenti. Dan iwassal għal varjazzjoni wiesa’ fir-rikonoxximent tar-rati b'mod 
globali, u jġib ir-riskju tal-kontinwazzjoni tal-movimenti sekondarji tal-applikanti. Filwaqt li 
wħud mill-avariji jistgħu jiġu ttrattati permezz ta’ kooperazzjoni mtejba, li fiha l-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Appoġġ għall-Ażil għandu jkollu rwol importanti, xorta hemm il-ħtieġa għall-
kjarifika fil-qafas leġiżlattiv – id-Direttiva nnifisha – ħalli jingħata qafas isħaħ u aktar ċar 
għall-proċess ta’ eżekuzzjoni.

B’mod ġenerali, ir-Rapporteur tilqa’ l-bidliet proposti mill-Kummissjoni u se joffri ftit 
emendi f’din l-okkażjoni. 

Bidliet proposta importanti hija dwar l-approssimazzjoni eqreb taż-żewġ kategoriji ta’ 
protezzjoni u b’hekk tirreferi għall-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali (Artikolu 1, 2b, 
2j u oħrajn). Dan għandu jwassal li jfakkar lill-awtoritajiet ta’ eżekuzzjoni li ż-żewġ kategoriji 
ta’ protezzjoni huma komplementari. Il-protezzjoni sussidjarja ma għandhiex anqas 
importanza għal dawk li jinsabu f’riskju ta’ dannu gravi jekk kemm-il darba jirritornaw fil-
pajjiż tagħhom tal-oriġini. Il-proposta tal-Kummissjoni timmira wkoll li tapprossimatizza 
aktar mill-qrib l-intitolamenti fil-kontenut tal-protezzjoni (Artikoli 22-27, 29, 30, 33, 34, u 
premessi relattivi). Il-maġġoranza tal-Istati Membri ġa jiddifferenzjaw xi ftit bejn iż-żewġ 
gruppi: tlieta biss jirrestrinġu l-aċċess sħaħ għas-suq tax-xogħol għal dawk bi protezzjoni 
sussidjarja; wieħed jiddifferenzja fuq il-bażi tal-aċċess għall-kura tas-saħħa; tmienja jillimitaw 
it-tul tal-permess ta’ residenza għal dan il-grupp, u b’hekk x’aktarx jirriflettu l-veduta ta’ xi 
wħud li dawk li jeħtieġu l-protezzjoni sussidjarja fil-fatt ikollhom biss ħtieġa ta' protezzjoni 
fil-qosor, għad li għadu ma ġiex ippruvat li fil-fatt hekk hu. Għalhekk il-proposti tal-
Kummissjoni donnhom jirriflettu l-pożizzjonijiet meħudin mill-Istati Membri.

Ir-Rapporteur ipproponiet għadd ċkejken ta’ emendi marbutin mas-sess u mal-identità 
sesswali (premessi 15 u 29, Artikolu 10.1d) oltre l-proposta tal-Kummissjoni fl-Artikolu 10. 
Filwaqt li xi Stati Membri għandhom prattika tajba f’dan il-qasam, hemm oħrajn li huma 
anqas disposti jagħtuh l-importanza li tistħoqqlu.

Ir-Rapporteur ipproponiet emenda addizzjonali għall-Artikolu 10 d): iż-żewġ kundizzjonijeit 
marbutin mal-gruppi għandhom ikunu alternattivi u kumulattivi. Din hija distinazjoni 
importanti f'termini ta' valutazzjoni tal-ħtiġiet ta' protezzjoni u għandha tkun ikkjarifikata ħalli 
tinġieb inlinja mat-termini tal-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati.
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Hemm emenda oħrajn intavolati mir-Rapporteur, u huma marbutin mat-tfal: l-aqwa interessa 
tat-tifel/tifla huwa żviluppat fil-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Premessa 17. Ir-Rapporteur 
jemmen li din il-proposta għandha titwessa’ ħalli tkun aktar speċifika f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-konsegwenzi u ppropona li jkun hemm Artikolu 2.1 li jallaċċja ruħu mal-
premessa u b'hekk dan jisfa inkluż fit-test attiv. L-emenda proposta għall-Artikolu 8.2 tittratta 
b’mod speċifiku mal-kura tal-minuri li ma jkunux akkumpannjati. Il-kontinwità tal-kura għal 
tali tfal hija fil li għandu jibqa' jkun segwit fis-CEAS, u għalhekk qiegħda ssir l-emenda 
proposta għall-Artikolu 31.5. Ir-Rapporteur tixtieq titlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
jikkunsidraw il-kontinwità neċessarji, mhux lanqas f’dak li għandu x’jaqsam mat-tutela, ta’ 
tali tfal. 

Tilqa’ wkoll aktar kjarifiki mill-Kunsill u mill-Kumissjoni dwar kif il-kwestjonijiet marbutin 
mal-prattika konswetudinarja tista’ tiġi indirizzata l-aħjar meta dan iwassal għal theddida ċara 
għal dawk li jopponu tali prattiki jew jitqiesu li marru kontriehom. Ikun meħtieġ test 
leġiżlattiv li jikkjarifika l-ħtieġa li dan kollu jitqies, jew huma biżżejjed il-linji-gwida?

Il-proposti dwar id-definizzjoni tal-familja wkoll għandhom implikazzjonijiet għat-tfal. Ir-
Rapporteur tilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-minuri miżżewġin, li tabilħaqq 
huma grupp żgħir imma li xorta waħda l-protezzjoni tagħhom ma għandhiex tkun subordinata 
għall-istatus tagħhom ta' miżżewġin. Ħafna gruppi esperti għamlu l-punt li l-familji ffurmati 
matul il-ħarba jew mal-wasla jista’ jkun li ma jkollhomx il-ħtiġiet tagħhom ta’ protezzjoni 
vvalutati kompletament u dan jista’ jwassal li jkollhom iħabbtu wiċċhom mal-firda matul il-
proċess. Dan jista’ jiġi perċepit bħala kontra l-jedd għall-ħajja tal-familja. 

L-Artikolu 7 għandu x’jaqsam mal-Atturi tal-Protezzjoni. Hemm opinjoni f'saħħitha li tgħid 
li, fil-prinċipju, huma biss l-istati li jistgħu jiġu perċepiti bħala atturi tal-protezzjoni, li l-korpi 
internazzjonali ma għandhomx l-attributi ta’ stat u ma jistgħux ikunu parti għal 
konvenzjonijiet internazzjonali. Il-bidla għal dan l-Artikolu proposta mill-Kummissjoni 
għandha l-iskop li ssaħħaħ ir-rekwiżiti mitlubin mill-atturi mhux-statali jekk għandhom jiġu 
perċepiti bħala li kapaċi jagħtu protezzjoni effettiva u fit-tul. Ir-Rapporteur għażlet li tagħti 
ordni ġdid lill-Artikolu ħalli tirrendi l-kondizzjonijiet effettivi fil-konfront tal-atturi statali u 
mhux-statali.

L-Artikolu 8 għandu x’jaqsam mal-protezzjoni interna fil-pajjiż li lejh issir il-ħarba. Ir-
Rapporteur ipproponiet li tinżamm id-diċitura oriġinali tal-paragrafu 8.1 oltre l-proposta tal-
Kummissjoni: ingħadilha li l-kunċett ta’ “raġonevolezza” hawnhekk għandu importanza 
legali, bħalma għandha l-kjarifika tal-Kummissjoni. . Ir-Rapporteur qiegħed jikkunsidra 
emenda oħra relevanti għall-Artikoli 11 u 16 li tittratta ċ-Ċessazzjoni.

Ukoll fl-ambitu limitat ta’ proposta għal riformulazzjoni, ir-Rapporteur jissogħobija li 
kwestjonijiet ġuridikament sinfikattivi marbutin mal-Artikoli 14 u 19 u l-kwestjoni tan-non-
refoulement kif torbot ma’ xi ħadd li ma jkollux protezzjoni umanitarja, għadhom ma ġewx 
indirizzati.  Hemm kwestjonijiet oħrajn marbutin mal-atturi non-statali tal-protezzjoni, bħalma 
huma l-korpi internazzjonali, li wkoll għadhom ma ġewx indirizzati fil-prinċipju. Huwa 
għalhekk li r-Rapporteur ma inkludietx Artikoli speċifiċi fil-klawsola ta’ rieżami.

Kollox ma’ kollox, imma, ir-Rapporteur tirrikmanda l-aċċettazzjoni tal-proposti tal-
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Kummissjoni magħmulin lill-Parlament; tittama li l-emendi tagħha jiġi perċepiti bħala 
pożittivi u tistenna r-rispons tal-Kumitat.
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ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

PRESIDENT

Ref.: D(2010)5206

Sur Fernando LOPEZ AGUILAR
President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern
ASP 11G306
Brussell

Suġġett: 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
COM(2009) 551 finali tal-21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Għażiż President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li għandi l-unur nippresjedi, eżamina l-proposta msemmija 
aktar ’il fuq, skont it-termini tal-Artikolu 87 dwar ir-Riformulazzjoni, kif iddaħħal fir-Regoli 
ta’ Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu jgħid hekk: 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma tinkludi l-
ebda bidla sostanzjali għal-leġiżlazzjoni minbarra dawk identifikati bħala tali, għandu 
jinforma lill-kumitat responsabbli dwar dan.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 150 u 151, l-emendi għandhom 
ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta 
li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat 
responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-proposta tal-Kummissjoni, huwa 
għandu jinnotifika immedjatament l-intenzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-
aħħar għandha tinforma lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 54, dwar il-pożizzjoni 
tagħha fir-rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' 
riformulazzjoni.”

Insegwitu għall-opinjoni tas-Servizz Ġuridiku, li r-rappreżentanti tiegħu pparteċipaw fil-
laqgħat tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv li fihom ġiet eżaminata l-proposta riformulata ta’ 
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dan l-aħħar, u inkonformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur ta’ opinjoni, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwestjoni ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali għajr 
il-bidleit identifikati bħala tali fil-proposta jew fil-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv u 
li, f’dak li għandu x’jaqsam mal-kodifikazjzoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdulin tal-atti 
ta’ qabel b’dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni vera u proprja tat-testi eżistenti, 
mingħajr ebda bida fis-sostanza tagħhom.

Barra minhekk, skont it-termini tal-Artikolu 87 tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Legali, qies li l-
adattamenti tekniċi suġġeriti fl-opinjoni tal-fuq imsemmi Grupp ta' Ħidma kienu meħtieġa 
ħalli jkun żgurat li l-proposta tkun skont ir-regoli tar-riformulazzjoni.

Inkonklużjoni, wara li ddiskuta l-punt fil-laqgħa tiegħu tas-27 ta’ Jannar 2010, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, b’22 vot favur u l-ebda astensjoni1, jirrikmanda li l-Kumitat tiegħek, 
bħala l-kumitat responsabbli, għandu jipproċedi bl-eżami tal-proposta msemmija aktar ’il fuq 
b’konformità mas-suġġerimenti u skont it-termini tal-Artikolu 87. 

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner LEHNE

Mehmuża: L-Opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.-{}-
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

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

 (riformulazzjoni)
COM(2009)0551 of 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ riformulazzjoni għall-atti ġuridiċi, u b’mod partikolari l-punt 9 
tagħha, il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, kostitwit mis-serviżżi ġuridiċi rispettivi tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill Ewropew, u tal-Kummissjoni Ewropea, iltaqa’ nhar id-29 ta’ 
Ottubru għall-iskop li jeżamina, fost l-oħrajn, il-proposta msemmija ppreżentata mill-
Kummissjoni.
F’dik il-laqgħa, l-eżami tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
Ewropew għar-riformulazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 
dwar l-istandards minimi għall-kwalifika u l-istatus ta' nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew ta' 
persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li altrimenti jeħtieġa l-protezzjoni 
internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija rriżultaw fl-istabbiliment, min-naħa tal-
Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, ta’ dan li ġej:
1) Fl-Artikolu 9(3), id-diċitura inizjali “Skont it-termini tal-Artikolu 2(c)” għandha tiġi 
adattata ħalli tiġi tgħid "Skont it-termini tal-Artikolu 2(d)".
2) Fl-Artikolu 19(1), il-kliem “wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva" għandu jiġi adattat 
ħalli jkun jgħid, "wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2004/83/KE".
3) Fl-Artikolu 23(2), ir-riferiment għal "Artikoli 24 sa 34” għandu jiġi adattat ħalli jiġi qed 
jirreferi għal “Artikoli 24 sa 27 u 29 sa 35".
4) Fl-Artikolu 39(1), l-ewwel subparagrafu, l-aħħar sentenza: “Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella li turi l-korrelazzjoni 
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bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva” kellha tkun identifikata bl-użu tat-tipa griża 
li ġeneralment tintuża biex jiġu mmarkati tibdiliet sostantivi fit-testi ta’ riformulazzjoni.

5) Fl-Artikolu 39(2), il-kliem tal-għeluq “u tabella li turi l-korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva” kellha tkun identifikat bit-tipa ġriża.

6) Fl-Artikolu 42, il-kliem tal-għeluq tal-Artikolu 40 tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE 
(“skont it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea”) għandu jerġa’ jiddaħħal.

7) Fl-Anness I, Parti B, l-indikazzjoni tad-data tal-10 ta’ Ottubru 2006 għandha tkun 
sostitwita b’dik tad-9 ta’ Ottubru 2006.

B’konsegwenza ta’ dan, l-eżami tal-proposta ppermetta lill-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv 
jikkonkludi, mingħajr dissens, li l-proposta ma fiha l-ebda emenda sostantiva, għajr il-bidliet 
li ġew identifikati bħala tali fiha stess jew fl-opinjoni preżenti. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda 
wkoll, għal dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma kellhomx 
bidliet tal-att ta' qabel b'dawk l-emendi sostantivi, li l-proposta fiha kodifikazzjoni vera u 
proprja tat-test eżistenti, mingħajr ebda bidla bis-sostanza.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Ġurekonsult Ġurekonsult Direttur Ġenerali


