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Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speëjali 
tiegħu f'Tampere fl-15 u 16 ta' Ottubru 
1999, irrikonoxxa l-ħtieāa għall-
armonizzazzjoni ta' leāiŜlazzjoni nazzjonali 
li tirregola l-kondizzjonijiet għall-
ammissjoni u residenza ta' ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi. F'dan il-kuntest, iddikjara 
b'mod partikolari li l-Unjoni Ewropea 
għandha tiŜgura trattament āust għaë-
ëittadini ta' pajjiŜi terzi b’residenza legali 
fit-territorju ta' l-Istati Membri u li politika 
ta' integrazzjoni aktar dinamika għandu 
jkollha l-għan li tagħtihom drittijiet u 
obbligi kumparabbli ma' dawk taë-ëittadini 
ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew 
għaldaqstant talab lill-Kunsill biex jadotta 
malajr l-istrumenti legali bbaŜati fuq il-
proposti tal-Kummissjoni. Il-bŜonn li 
jintlaħqu l-għanijiet definiti f’Tampere 
kien affermat mill-ādid mill-Programm ta’ 
l-Aja ta’ l-4 u l-5 ta’ Novembru 2004.  

(2) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speëjali 
tiegħu f'Tampere fl-15 u 16 ta' Ottubru 
1999, irrikonoxxa l-ħtieāa għall-
armonizzazzjoni ta' leāiŜlazzjoni nazzjonali 
li tirregola l-kondizzjonijiet għall-
ammissjoni u residenza ta' ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi. F'dan il-kuntest, iddikjara 
b'mod partikolari li l-Unjoni Ewropea 
għandha tiŜgura trattament āust għaë-
ëittadini ta' pajjiŜi terzi b’residenza legali 
fit-territorju tal-Istati Membri u li politika 
ta' integrazzjoni aktar dinamika għandu 
jkollha l-għan li tagħtihom drittijiet u 
obbligi kumparabbli ma' dawk taë-ëittadini 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew 
għaldaqstant talab lill-Kunsill biex jadotta 
malajr l-istrumenti legali bbaŜati fuq il-
proposti tal-Kummissjoni. Il-bŜonn li 
jintlaħqu l-għanijiet definiti f’Tampere 
kien affermat mill-ādid mill-Programm ta' 
Stokkolma tal-10 u l-11 ta’ Diëembru 
2009. 
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Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) F’suq tax-xogħol dejjem aktar globali, 
l-UE għandha ssir aktar attraenti biex 
tiābed lejha ħaddiema minn pajjiŜi terzi. 
Dan għandu jkun iffaëilitat 
b’simplifikazzjoni amministrattiva u billi 
jkun faëilitat l-aëëess għall-informazzjoni 
rilevanti. DispoŜizzjonijiet għal proëedura 
unika ta’ applikazzjoni li twassal għall-
ħruā ta’ permess magħqud ta’ residenza u 
xogħol f’dokument amministrattiv wieħed 
għandhom jikkontribwixxu biex jiāu 
ssimplifikati u armonizzati r-regoli 
diverāenti applikabbli bħalissa fl-Istati 
Membri. Din is-simplifikazzjoni 
proëedurali diāà āiet introdotta mill-
maāāoranza tal-Istati Membri u wasslet 
għal proëedura aktar effiëjenti kemm għall-
migranti u kemm għal min iħaddimhom, u 
ppermettiet kontrolli eħfef tal-legalità tar-
residenza u l-impjieg tagħhom. 

(3) DispoŜizzjonijiet għal proëedura unika 
ta’ applikazzjoni li twassal għall-ħruā ta’ 
permess magħqud ta’ residenza u xogħol 
f’dokument amministrattiv wieħed 
għandhom jikkontribwixxu biex jiāu 
ssimplifikati u armonizzati r-regoli 
applikabbli bħalissa fl-Istati Membri. Din 
is-simplifikazzjoni proëedurali diāà āiet 
introdotta minn diversi Stati Membri u 
wasslet għal proëedura aktar effiëjenti 
kemm għall-migranti u kemm għal min 
iħaddimhom, u ppermettiet kontrolli eħfef 
tal-legalità tar-residenza u l-impjieg 
tagħhom. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom 
tista’ tiāi rrifjutata applikazzjoni għal 
permess uniku huma stabbiliti fil-liāi 
nazzjonali inkluŜ l-obbligu li jiāi rrispettat 
il-prinëipju tal-preferenza Komunitarja 
kif inhu espress partikolarment fid-
dispoŜizzjonijiet rilevanti tal-Atti ta’ 
AdeŜjoni tas-16 ta’ April 2003 u tal-25 ta’ 
April 2005. 

(6) Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li abbaŜi 
tagħhom tista’ tiāi rrifjutata applikazzjoni 
għal permess uniku għandhom ikunu 
oāāettivi u stabbiliti fil-liāi nazzjonali. 
Kull deëiŜjoni ta' rifjut għandha tkun 
immotivata kif xieraq. 

 

Emenda  4 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Il-permess uniku għandu jieħu l-format 
armonizzat tal-permess ta’ residenza skond 
ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, li 
jistabbilixxi format uniformi għall-permess 
ta’ residenza għaë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi, 
biex dan jippermetti lill-Istati Membri 
jdaħħlu l-informazzjoni, partikolarment 
jekk il-persuna jkollhiex il-permess li 
taħdem. L-Istati Membri għandhom 
jindikaw – anke għal skop ta' kontroll aħjar 
tal-migrazzjoni – mhux biss fil-permess 
uniku iŜda anke fil-permessi ta’ residenza 
kollha maħruāa l-informazzjoni relatata 
mal-permess tax-xogħol irrispettivament 
mit-tip tal-permess jew mit-titolu ta’ 
residenza li, fuq il-baŜi tagħhom, ië-
ëittadin ta' pajjiŜ terz ikun āie ammess fit-
territorju ta' Stat Membru u jkun ingħata 
aëëess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat 
Membru.  

(7) Il-permess uniku għandu jieħu l-format 
armonizzat tal-permess ta’ residenza skond 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1030/2002, li jistabbilixxi format uniformi 
għall-permess ta’ residenza għaë-ëittadini 
ta’ pajjiŜi terzi, biex dan jippermetti lill-
Istati Membri jdaħħlu informazzjoni 
ulterjuri, partikolarment jekk il-persuna 
jkollhiex il-permess li taħdem. L-Istati 
Membri għandhom jindikaw – anke għal 
skop ta' kontroll aħjar tal-migrazzjoni – 
mhux biss fil-permess uniku iŜda anke fil-
permessi ta’ residenza kollha maħruāa – l-
informazzjoni relatata mal-permess tax-
xogħol irrispettivament mit-tip tal-permess 
jew mit-titolu ta’ residenza li, fuq il-baŜi 
tagħhom, ië-ëittadin ta' pajjiŜ terz ikun āie 
ammess fit-territorju ta' Stat Membru. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Id-dispoŜizzjonijiet f'din id-Direttiva 
dwar il-permess uniku u dwar il-permess 
ta' residenza maħruā għal skopijiet 
apparti xogħol ma għandhomx 
jipprevjenu lill-Istati Membri milli 
joħorāu dokumenti addizzjonali, b'mod 
partikolari biex jagħtu informazzjoni 
aktar preëiŜa dwar id-dritt għax-xogħol. 
Il-ħruā ta' dokumenti addizzjonali ta' dan 
it-tip, madankollu, għandhom ikunu 
fakultattivi għall-Istati Membri u ma 
għandhomx iservu bħala sostitut għal 
permess għax-xogħol u b'hekk 
jikkompromettu l-kunëett ta' permess 
uniku. 
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Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) L-obbligu tal-Istati Membri li 
jiddeterminaw jekk l-applikazzjoni 
għandhiex issir mië-ëittadin ta' pajjiŜ terz 
jew minn min iħaddmu għandu jkun bla 
ħsara għal kwalunkwe arranāament li 
jeħtieā li t-tnejn li huma jkunu involuti 
fil-proëedura. L-Istati Membri għandhom 
jiddeëiedu jekk l-applikazzjoni għal 
permess uniku għandha ssir fl-Istat 
Membru ta' destinazzjoni jew minn pajjiŜ 
terz. Fil-kaŜi fejn ëittadin ta' pajjiŜ terz 
ma jitħalliex japplika minn pajjiŜ terz, l-
Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
applikazzjoni tista' ssir minn min se 
jħaddmu fl-Istat Membru ta' 
destinazzjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7c) Id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
dwar permessi ta' residenza għal skopijiet 
apparti xogħol għandhom japplikaw biss 
għall-format ta' tali permessi u għandhom 
ikunu bla ħsara għar-regoli nazzjonali 
jew għar-regoli tal-Unjoni l-oħra dwar il-
proëeduri ta' ammissjoni u dwar il-
proëeduri għall-ħruā ta' tali permessi. 
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Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 d (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7d) Id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-
Direttiva dwar il-proëedura ta' 
applikazzjoni unika u dwar il-permess 
uniku ma jikkonëernawx viŜi uniformi u 
għal Ŝmien twil. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 e (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7e) L-iskadenza għall-adozzjoni ta' 
deëiŜjoni dwar l-applikazzjoni 
m'għandhiex tinkludi Ŝ-Ŝmien meħtieā 
għar-rikonoxximent ta' kwalifiki 
professjonali jew iŜ-Ŝmien meħtieā għall-
ħruā ta' viŜa. Din id-Direttiva għandha 
tkun bla ħsara għall-proëeduri nazzjonali 
dwar ir-rikonoxximent ta' diplomi. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 f (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7f) L-għaŜla tal-awtorità kompetenti 
skont din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għar-rwol u r-responsabilitajiet ta' 
awtoritajiet oħra u, fejn applikabbli, is-
sieħba soëjali, fir-rigward tal-eŜami tal-
applikazzjoni u d-deëiŜjoni dwarha. 
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Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 g (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7g) Din id-Direttiva għandha tkun bla 
ħsara għall-kompetenza tal-Istati Membri 
li jirregolaw l-ammissjoni ta' ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi għall-fini ta' impjieg, inkluŜ 
in-numru ta' dawk ië-ëittadini. 

 
 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(9) Fin-nuqqas ta’ leāiŜlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taë-ëittadini ta’ 
pajjiŜi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaë-ëittadini ta’ l-Istat Membru, jew ië-
ëittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar Ŝvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn ië-ëittadini ta’ l-
UE u ë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiāi kkumplementat l-
acquis eŜistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiāi stabbilita āabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiāu speëifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maë-
ëittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiŜi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iŜda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispoŜizzjonijiet huma 
intiŜi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiāi rikonoxxut li dawn 
ië-ëittadini ta' pajjiŜi terŜi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni ināusta bejn ië-ëittadini ta' 

(9) Fin-nuqqas ta’ leāiŜlazzjoni orizzontali 
tal-Unjoni, id-drittijiet taë-ëittadini ta’ 
pajjiŜi terzi jvarjaw, skont l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skont in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaë-ëittadini tal-Istat Membru, jew ië-
ëittadini l-oħra tal-Unjoni. Bil-għan li jkun 
hemm Ŝvilupp ulterjuri ta’ politika tal-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn ië-ëittadini tal-
Unjoni u ë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li 
jaħdmu legalment u biex jiāi 
kkumplementat l-acquis eŜistenti dwar l-
immigrazzjoni, għandha tiāi stabbilita 
āabra ta’ drittijiet soëjo-ekonomiëi u tal-
liāi tax-xogħol partikolarment billi jiāu 
speëifikati l-oqsma tal-politika fejn it-
trattament ugwali maë-ëittadini huwa 
pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiŜi terzi 
ammessi legalment fi Stat Membru iŜda li 
għadhom mhumiex residenti fit-tul. Tali 
dispoŜizzjonijiet huma intiŜi biex 
jintroduëu livell minimu ta' ekwità fl-
Unjoni, biex jiāi rikonoxxut li dawn ië-
ëittadini ta' pajjiŜi terŜi li jaħdmu legalment 
fi Stat Membru jikkontribwixxu għall-
ekonomija tal-Unjoni permezz tax-xogħol 
tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex iservu 
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l-UE u ë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li tirriŜulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. 

bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni ināusta bejn ië-ëittadini tal-
Unjoni u ë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li 
tirriŜulta fi sfruttar possibbli ta' dawn tal-
aħħar. Bla ħsara għall-interpretazzjoni 
tal-kunëett ta' relazzjoni ta' impjieg fil-liāi 
l-oħra tal-Unjoni, ħaddiem ta’ pajjiŜ terz 
għandu jiāi ddefinit bħala kwalunkwe 
ëittadin minn pajjiŜ terz li jkun āie 
ammess fit-territorju ta’ Stat Membru, li 
huwa legalment residenti u li jista' 
jaħdem skont il-liāi nazzjonali jew b'mod 
konformi mal-prattika nazzjonali f’dak l-
Istat Membru; 

Āustifikazzjoni 

L-iskop ta’ din il-proposta huwa li tiëëara li d-definizzjoni ta’ "ħaddiem ta’ pajjiŜ terz" ma 
għandux ikollha influwenza fuq l-interpretazzjoni tal-kunëett ta' relazzjoni ta' impjieg f'kull 
strument leāiŜlattiv ieħor tal-UE minħabba li ma hemmx definizzjoni uniformi tal-kunëett ta' 
“relazzjoni ta' impjieg" fil-qasam tal-liāi tax-xogħol tal-UE. Barra minn hekk, id-definizzjoni 
proposta mill-Kummissjoni donnha hija differenti mid-definizzjonijiet kurrenti applikati tal-
anqas f’xi Stati Membri. 
 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(12) Ië-ëittadini ta’ pajjiŜi terŜi koperti 
mid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diëembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi sakemm ikunu 
ssekondati fi Stat Membru, u ëittadini ta’ 
pajjiŜi terzi li jidħlu fi Stat Membru taħt 
impenji li jinsabu fi ftehim internazzjonali 
li jiffaëilita d-dħul u r-residenza 
temporanja ta’ persuni naturali minn 
ëerti kategoriji ta’ negozju u relatati ma’ 
l-investiment ma jistgħux jiāu koperti 
minn din id-Direttiva peress li mhumiex 
ikkunsidrati bħala parti mis-suq tax-
xogħol ta’ dak l-Istat Membru. 

(12) Ië-ëittadini ta' pajjiŜi terzi ppustjati 
mhumiex koperti minn din id-Direttiva. 
Dan m'għandux iwaqqaf lië-ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi li jkunu residenti legalment u 
jaħdmu b'mod leāittimu fi Stat Membru u 
li jiāu ppustjati fi Stat Membru ieħor milli 
jibqgħu jibbenefikaw minn trattament 
ugwali meta mqabbla maë-ëittadini tal-
Istat Membru tal-oriāini matul il-perjodu 
li fih ikunu ppustjati, skont dawk il-patti u 
l-kundizzjonijiet li mhumiex affettwati 
mill-applikazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Diëembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi. 
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Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(16) Ië-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soëjali. Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Āunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi 
tas-siāurtà soëjali għall-persuni impjegati, 
il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
familja tagħhom li jiëëaqilqu āewwa l-
Komunità hemm definiti fergħat tas-
sigurtà soëjali. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 
li jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal 
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li mhumiex diāà 
koperti b’dawk id-dispoŜizzjonijiet 
unikament minħabba ë-ëittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaë-
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-
dispoŜizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soëjali f’din id-DIrettiva 
japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi Stat 
Membru direttament minn pajjiŜ terz. 
Madankollu, din id-Direttiva 
m’għandhiex tagħti aktar drittijiet minn 
dawk diāà pprovduti fil-leāiŜlazzjoni 
Komunitarja eŜistenti fil-qasam tas-
sigurtà soëjali għaë-ëittadini ta’ pajjiŜi 
terzi li jkollhom elementi transkonfinali 
bejn l-Istati Membri. 

(16) Ië-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soëjali. Il-fergħat tas-sigurtà 
soëjali huma definiti fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà 
soëjali1. Id-dispoŜizzjonijiet dwar it-
trattament ugwali rigward is-sigurtà soëjali 
f’din id-Direttiva japplikaw ukoll għall-
persuni li jaslu fi Stat Membru direttament 
minn pajjiŜ terz. 

 _______ 

1 OJ L 166, 30.4.2004, p.1. 
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Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-liāi tal-Unjoni ma tillimitax is-
setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw l-
iskemi tas-sigurtà soëjali tagħhom. Fin-
nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-
Unjoni, il-kundizzjonijiet li skonthom 
jingħataw il-benefiëëji tas-sigurtà soëjali, 
kif ukoll l-ammont ta’ tali benefiëëji u Ŝ-
Ŝmien li għalihom jingħataw għandhom 
jiāu stipulati mil-leāislazzjoni ta' kull Stat 
Membru. B’danakollu, meta jkunu qed 
jeŜerëitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri 
għandhom jikkonformaw mal-liāi tal-
Unjoni.  

 
 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) L-Istati Membri għandhom 
jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema 
Migranti u tal-Membri tal-Familji 
tagħhom, adottata mill-Assemblea 
Āenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta' 
Diëembru 1990. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinëipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea u l-

(18) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinëipji 
rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u riflessi fil-Karta 
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Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet 
Umani u l-Libertajiet Fundamentali u 
għandha tiāi implimentata b'dan il-mod. 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Din id-Direttiva għandha tkun 
applikata bla ħsara għad-dispoŜizzjonijiet 
aktar favorevoli li jinsabu fil-liāi tal-
Unjoni u fl-istrumenti internazzjonali.  

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) F'konformita' mal-punt 34 tal-
Ftehim Interistituzzjonali dwar 
regolamentazzjoni aħjar¹, l-Istati Membri 
huma mħeāāa biex ifasslu, għalihom 
infushom u fl-interessi tal-Unjoni, it-
tabelli tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, 
se juru l-korrelazzjoni bejn din id-
Direttiva u l-miŜuri ta’ traspoŜizzjoni 
tagħhom, u jagħmluhom pubbliëi. 

 _______ 

¹ ĀU C 321, 31.12.2003, p. 1. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) āabra komuni ta’ drittijiet għal 
ħaddiema ta’ pajjiŜi terzi li jkunu qed 
jgħixu legalment fi Stat Membru. 

(b) āabra komuni ta’ drittijiet għal 
ħaddiema ta’ pajjiŜi terzi legalment 
residenti fi Stat Membru, irrispettivament 
mill-għanijiet li għalihom kienu ammessi 
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inizjalment fit-territorju ta' Stat Membru, 
fuq il-baŜi ta’ trattament ugwali maë-
ëittadini ta' dan l-Istat Membru. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Din id-Direttiva ma taffettwax is-setgħat 
tal-Istati Membri rigward l-ammissjoni ta' 
ëittadini ta' pajjiŜ terz għas-swieq tax-
xogħol tagħhom. 

 
 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) “ħaddiem ta’ pajjiŜ terz” tfisser 
kwalunkwe ëittadin minn pajjiŜ terz li jkun 
āie ammess fit-territorju ta’ Stat Membru u 
jkun jista’ jaħdem legalment f’dak l-Istat 
Membru;  

(b) “ħaddiem ta’ pajjiŜ terz” tfisser, bla 
ħsara għall-interpretazzjoni tal-kunëett 
tar-relazzjoni tal-impjieg fil-liāi l-oħra tal-
UE, kwalunkwe ëittadin minn pajjiŜ terz li 
jkun āie ammess fit-territorju ta’ Stat 
Membru, li huwa legalment residenti u 
jkun jista' jaħdem skont il-liāi nazzjonali 
jew b'mod konformi mal-prattika 
nazzjonali f’dak l-Istat Membru; 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) “permess uniku” tfisser kwalunkwe 
awtorizzazzjoni maħruāa mill-awtoritajiet 
ta’ Stat Membru li tippermetti lië-ëittadini 
ta’ pajjiŜi terzi li jgħixu u jaħdmu 
legalment fit-territorju tiegħu; 

(c) "permess uniku" tfisser permess ta' 
residenza maħruā mill-awtoritajiet ta' Stat 
Membru li jippermetti lië-ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi li jgħixu legalment fit-territorju 
tiegħu, sabiex jaħdmu hemm; 
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Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) “proëedura unika ta’ applikazzjoni” 
tfisser kwalunkwe proëedura li twassal, 
abbaŜi ta’ l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ residenza u tax-xogħol 
ta’ ëittadin minn pajjiŜ terz fit-territorju ta’ 
Stat Membru, għal deëiŜjoni dwar permess 
uniku għal dak ië-ëittadin ta’ pajjiŜ terz. 

(d) “proëedura unika ta’ applikazzjoni” 
tfisser kwalunkwe proëedura li twassal, 
abbaŜi ta’ applikazzjoni unika minn 
ëittadin ta' pajjiŜ terz jew minn min 
jimpjegah, għall-awtorizzazzjoni ta’ 
residenza u tax-xogħol fit-territorju ta’ Stat 
Membru, għal deëiŜjoni dwar dik l-
applikazzjoni għall-permess uniku. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) għaë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li jkunu 
jridu jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru, u 

(a) għal ëittadini ta' pajjiŜi terzi li jkunu 
jridu jgħixu fit-territorju ta' Stat Membru 
sabiex jaħdmu hemm;   

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(b) għaë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li āew 
ammessi għal skopijiet apparti xogħol 
skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni, 
jitħallew jaħdmu u jinħarāilhom permess 
ta' residenza skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1030/2002; u 
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Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 –– punt b a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) għaë-ëittadini ta' pajjiŜ terz li āew 
ammessi għall-iskop ta' xogħol skont il-
liāijiet nazzjonali jew tal-Unjoni. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ikunu membri tal-familja ta’ ëittadini 
ta’ l-Unjoni li jkunu eŜerëitaw, jew ikunu 
qed jeŜerëitaw id-dritt tagħhom tal-libertà 
tal-moviment fil-Komunità; 

(a) ikunu membri tal-familja ta’ ëittadini 
tal-Unjoni li jkunu eŜerëitaw, jew ikunu 
qed jeŜerëitaw id-dritt tagħhom tal-libertà 
tal-moviment fl-Unjoni skont id-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-
drittijiet taë-ëittadini tal-Unjoni u tal-
membri tal-familja tagħhom biex 
jiëëaqilqu u jgħixu liberament fit-
territorju tal-Istati Membri;  

 __________ 
1 ĀU L 229, 29.6.2004, p. 1. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) li flimkien mal-membri tal-familja 
tagħhom u irrispettivament min-
nazzjonalità tagħhom, igawdu drittijiet ta' 
moviment liberu ekwivalenti għal dawk ta' 
ëittadini tal-Unjoni skont ftehim bejn l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha, jew bejn 
l-Unjoni u pajjiŜi terzi; 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE 
sakemm ikunu ssekondati; 

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE 
sakemm idumu ppustjati u m'għandhiex 
taffettwa r-responsabilità tal-Istati 
Membri għall-aëëess u d-dħul ta' ëittadini 
minn pajjiŜi terzi fis-swieq tax-xogħol 
tagħhom; 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti ħafna li jkun spjegat li d-Direttiva proposta, flimkien mad-Direttiva 
96/71/KE, ma taffettwax ir-responsabilità tal-Istati Membri li jdaħħlu lil ëittadini minn pajjiŜi 
terzi fis-swieq tax-xogħol nazzjonali tagħhom. Id-dritt tal-Istati Membri li jiddeëiedu dwar min 
idaħħlu fis-swieq tax-xogħol tagħhom m'għandux jiddgħajjef. 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jidħlu fi Stat Membru taħt impenji li 
jinsabu fi ftehim internazzjonali li 
jiffaëilita d-dħul u r-residenza temporanja 
ta’ persuni naturali minn ëerti kategoriji 
ta’ negozju u relatati ma’ l-investiment, 
partikolarment it-trasferimenti intra-
aŜjendali, il-fornituri ta’ servizzi 
kuntrattwali u l-apprendisti gradwati taħt 
l-impenji GATS ta’ l-Unjoni Ewropea; 

(c) applikaw għal ammissjoni jew li āew 
ammessi fit-territorju ta' Stat Membru 
biex jaħdmu bħala ħaddiema trasferiti 
intrakorporattivi; 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(d) applikaw għall-ammissjoni jew āew 
ammessi fit-territorju ta' Stat Membru 
bħala ħaddiema staāunali jew bħala au 
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12-il xahar biex jaħdmu fuq baŜi 
staājonali;  

pairs;  

 
 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) huma awtorizzati jirrisjedu fi Stat 
Membru abbaŜi ta' protezzjoni 
temporanja jew li jkunu applikaw għall-
awtorizzazzjoni biex jirrisjedu fuq dik il-
baŜi u li jkunu qed jistennew deëiŜjoni 
dwar l-istatus tagħhom; 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) huma benefiëjarji ta' protezzjoni 
interna skont id-Direttiva tal-Kunsill 
2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 dwar 
livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-
istat ta' ëittadini nazzjonali ta' pajjiŜi terzi 
jew persuni mingħajr stat bħala refuājati 
jew bħala persuni li inkella jeħtieāu 
protezzjoni internazzjonali u l-kontenut 
tal-protezzjoni mogħtija1 jew li applikaw 
għal protezzjoni internazzjonali taħt dik 
id-Direttiva u li l-applikazzjoni tagħhom 
għadha ma wasslitx għal deëiŜjoni finali;  

 __________ 
1 ĀU L 304, 30.9.2004, p. 1. 
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Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (dc) huma benefiëjarji ta' protezzjoni 
internazzjonali b'mod konformi mal-liāi 
nazzjonali, l-obbligi internazzjonali jew il-
prattika tal-Istat Membru jew li applikaw 
għal protezzjoni b'mod konformi mal-liāi 
nazzjonali, l-obbligi internazzjonali jew il-
prattika tal-Istati Membri u li l-
applikazzjoni tagħhom għadha ma 
wasslitx għal deëiŜjoni finali; 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) applikaw għal rikonoxximent bħala 
refuājati u għadha ma ttieħdetx deëiŜjoni 
definittiva dwar l-applikazzjoni tagħhom; 

imħassar 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) t-tkeëëija tagħhom āiet sospiŜa għal (h) it-tneħħija tagħhom āiet sospiŜa għal 
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raāunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.  raāunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt; 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) applikaw għal ammissjoni jew āew 
ammessi fit-territorju ta' Stat Membru 
bħala persuni li jaħdmu għal rashom; 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (hb) applikaw għal ammissjoni jew āew 
ammessi bħala baħħara biex jiāu 
impjegati jew jaħdmu fi kwalunkwe 
kapaëità fuq bastiment irreāistrat fi Stat 
Membru jew li jtajjar il-bandiera tiegħu. 

 
Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu li l-
Kapitolu II ta' din id-Direttiva ma 
japplikax għaë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li 
jew āew awtorizzati jaħdmu fit-territorju 
ta' Stat Membru għal perijodu li ma 
jaqbiŜx is-sitt xhur jew li āew ammessi 
għall-iskop ta' studju. 
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Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 2 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Il-Kapitolu II ta' din id-Direttiva 
m'għandux japplika għaë-ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi li jkunu awtorizzati jaħdmu 
abbaŜi ta' viŜa. 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-applikazzjoni għar-residenza u x-
xogħol fit-territorju ta’ Stat Membru 
għandha tiāi ppreŜentati fi proëedura unika 
ta’ applikazzjoni. 

1. Applikazzjoni għal permess uniku 
għandha tiāi ppreŜentata fi proëedura unika 
ta' applikazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw jekk l-
applikazzjonijiet għal permess uniku 
għandhomx isiru mië-ëittadin ta' pajjiŜ 
terz jew minn min iħaddmu. Jekk l-
applikazzjoni jkollha tiāi ppreŜentata mië-
ëittadin tal-pajjiŜ terz, l-Istati Membri 
għandhom jippermettu li l-applikazzjoni 
tiāi introdotta minn pajjiŜ terz, jew jekk 
previst mil-liāi nazzjonali, fuq it-territorju 
tal-Istat Membru fejn ikun diāà preŜenti 
legalment. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jeŜaminaw l-
applikazzjoni u jadottaw deëiŜjoni biex 
jingħata, jiāi modifikat jew jiāāedded il-
permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-
rekwiŜiti speëifikati fil-liāi nazzjonali. Id-
deëiŜjoni li jingħata, jiāi modifikat jew 
jiāāedded il-permess uniku għandha 

2. L-Istati Membri għandhom jeŜaminaw l-
applikazzjoni u jadottaw deëiŜjoni biex 
jingħata, jiāi modifikat jew jiāāedded il-
permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-
rekwiŜiti speëifikati mil-liāi nazzjonali jew 
tal-Unjoni. Id-deëiŜjoni li jingħata, jiāi 
modifikat jew jiāāedded il-permess uniku 
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tikkostitwixxi titlu magħqud wieħed li 
jinkludi kemm il-permess ta’ residenza u 
kemm tax-xogħol f’dokument 
amministrattiv wieħed. 

għandha tikkostitwixxi att amministrattiv 
wieħed li jgħaqqad permess ta’ residenza u 
permess tax-xogħol . 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-proëedura unika ta' applikazzjoni 
hija bla ħsara għall-proëedura tal-viŜa li 
tista' tkun rikjesta għad-dħul inizjali. 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. L-Istati Membri għandhom joħorāu 
permess uniku, fejn jiāu sodisfatti l-
kondizzjonijiet previsti, lië-ëittadini ta' 
pajjiŜ terz li japplikaw għal ammissjoni u 
lië-ëittadini ta' pajjiŜ terz diāà ammessi li 
japplikaw biex iāeddu jew jimmodifikaw 
il-permess ta' residenza tagħhom wara d-
dħul fis-seħħ tad-dispoŜizzjonijiet 
implimentattivi nazzjonali. 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-awtorità magħŜula għandha 
tinnotifika d-deëiŜjoni lill-applikant bil-
miktub skond il-proëeduri ta’ notifika 
stipulati fil-leāiŜlazzjoni rilevanti. 

3. L-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika d-deëiŜjoni lill-applikant bil-
miktub skont il-proëeduri ta’ notifika 
stipulati fil-liāi nazzjonali rilevanti. 
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Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jekk l-informazzjoni li tappoāāja l-
applikazzjoni ma tkunx biŜŜejjed, l-
awtorità magħŜula għandha tinnotifika lill-
applikant dwar l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieāa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiāi sospiŜ sakemm 
l-awtoritajiet jirëievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieāa. 

4. Jekk l-informazzjoni jew id-dokumenti 
li jappoāāaw l-applikazzjoni ma jkunux 
kompluti skont il-kriterji speëifikati fil-liāi 
nazzjonali, l-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-applikant bil-miktub dwar l-
informazzjoni jew id-dokumenti 
addizzjonali meħtieāa. Il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 2 għandu jiāi sospiŜ sakemm 
l-awtoritajiet jirëievu l-informazzjoni 
addizzjonali meħtieāa. 

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. F’kaŜ ta’ sospensjoni jew ta’ 
estensjoni tad-data tal-iskadenza tal-
adozzjoni tad-deëiŜjoni stipulata fil-
paragrafu 2, l-applikant għandu jinŜamm 
infurmat kif xieraq mill-awtorità rilevanti. 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom joħorāu l-
permess uniku billi juŜaw il-format 
uniformi stipulat fir-Regolament (KE) Nru 
1030/2002 u għandhom jindikaw l-
informazzjoni dwar il-permess tax-xogħol 
skond l-Anness tiegħu, a, 7.5-9. 

1. L-Istati Membri għandhom joħorāu l-
permess uniku billi juŜaw il-format 
uniformi stipulat fir-Regolament (KE) Nru 
1030/2002 u għandhom jindikaw 
informazzjoni dwar il-permess tax-xogħol 
skont l-Anness tiegħu, a, 7.5-9. 

 L-Istati Membri jistgħu joħorāu 
dokument addizzjonali għall-permess 
uniku li jkun fih l-informazzjoni kollha 
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rilevanti speëifika għad-dritt għax-xogħol. 

 Dak id-dokument addizzjonali għandu 
jkollu natura fakultattiva u purament 
informattiva. Ma għandu jkollu l-ebda 
effett fuq il-validità tal-permess uniku. 

 Id-dokument addizzjonali jista’ jiāi 
aāāornat meta tinbidel il-poŜizzjoni tad-
detentur tal-permess uniku fis-suq tax-
xogħol. 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafi 1 a u 1 b (āodda) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istat Membri jistgħu joħorāu dokument 
addizzjonali għalll-permess ta' residenza, 
li jkun fih l-informazzjoni rilevanti kollha 
dwar id-dritt u l-kondizzjonijiet speëifiëi 
għax-xogħol.  

 Dokument addizzjonali ta' dan it-tip 
għandu jikkomplementa l-permess ta' 
residenza u jista’ jiāi aāāornat jew irtirat 
meta tinbidel il-poŜizzjoni tad-detentur 
tal-permess uniku fis-suq tax-xogħol. 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri m’għandhomx joħorāu 
permessi addizzjonali, partikolarment 
permessi tax-xogħol ta’ kwalunkwe tip 
bħala prova ta’ l-aëëess mogħti għas-suq 
tax-xogħol. 

2. Meta joħorāu l-permessi ta' residenza 
b'mod konformi mar-Regolament (KE) 
Nru 1030/2002, l-Istati Membri 
m'għandhomx joħorāu permessi 
addizzjonali bħala prova ta' 
awtorizzazzjoni għal aëëess għas-suq tax-
xogħol. 
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Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. DeëiŜjoni ta’ rifjut ta' l-applikazzjoni, li 
biha ma jinħariāx, ma jiāix modifikat jew 
imāedded, jiāi sospiŜ jew irtirat il-permess 
uniku fuq il-baŜi tal-kriterji speëifikati fil-
liāi Komunitarja jew nazzjonali, għandha 
tkun motivata fin-notifika miktuba. 

1. DeëiŜjoni ta’ rifjut tal-applikazzjoni 
għal permess uniku, li biha ma jiāix 
modifikat jew imāedded il-permess uniku 
jew jiāi rtirat il-permess uniku fuq il-baŜi 
tal-kriterji li jipprovdu għalihom il-liāi 
nazzjonali jew dik tal-Unjoni, għandha 
tkun motivata fin-notifika miktuba. 

 
Emenda 54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kwalunkwe deëiŜjoni ta’ rifjut ta' l-
applikazzjoni, li biha ma jinħariāx, ma 
jiāix modifikat jew imāedded, jiāi sospiŜ 
jew irtirat il-permess uniku tista' tiāi 
kkontestata quddiem il-qrati ta’ l-Istat 
Membru kkonëernat. In-notifika miktuba 
għandha tispeëifika l-proëeduri possibbli 
ta' rimedju disponibbli u t-terminu biex 
tittieħed dik l-azzjoni. 

2. Kwalunkwe deëiŜjoni ta’ rifjut tal-
applikazzjoni, li biha ma jinħariāx, ma 
jiāix modifikat jew imāedded jew jiāi rtirat 
il-permess uniku għandha tista' tiāi 
kkontestata legalment fl-Istat Membru 
kkonëernat, b'mod konformi mal-liāi 
nazzjonali. In-notifika miktuba għandha 
tispeëifika l-qorti jew l-awtorità 
amministrattiva fejn il-persuna involuta 
tista' tressaq appell u t-terminu ta' Ŝmien 
għall-appell. 

 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Applikazzjoni tista' titqies bħala 
inammissibbli għal raāunijiet marbuta 
man-numru ta' ëittadini ta' pajjiŜi terzi 
ammessi fit-territorju ta' Stat Membru 
biex jaħdmu hemm. F'tali sitwazzjoni, 
m'hemmx bŜonn li l-applikazzjoni tiāi 
pproëessata. 
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Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miŜuri 
neëessarji biex jinfurmaw lië-ëittadin 
minn pajjiŜ terz u lill-persuna li ser 
tħaddmu fil-futur dwar id-dokumenti ta’ 
prova li jinħtieāu biex jikkompletaw l-
applikazzjoni. 

Fuq talba, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu informazzjoni adegwata lië-
ëittadin ta' pajjiŜ terz u lill-persuna li ser 
tħaddmu fil-futur, dwar id-dokumenti 
rikjesti biex issir applikazzjoni kompluta. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
applikanti biex iħallsu l-miŜati għall-
ipproëessar ta’ l-applikazzjonijiet skond 
din id-Direttiva. Il-livell tal-miŜati għandu 
jkun proporzjonat u jista’ jkun ibbaŜat fuq 
il-prinëipju tas-servizz attwalment 
ipprovdut. 

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
applikanti jħallsu l-miŜati. Fejn ikun 
xieraq, dawn il-miŜati għandhom jināabru 
għall-ipproëessar tal-applikazzjonijiet 
skont din id-Direttiva. F'tali kaŜijiet, il-
livell tal-miŜati għandu jkun proporzjonat u 
bbaŜat fuq il-prinëipju tas-servizz 
attwalment ipprovdut. 

 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Matul il-perjodu tal-validità tiegħu, il-
permess uniku għandu jintitola lid-detentur 
tiegħu għall-inqas: 

Fejn permess uniku nħareā b'mod 
konformi mal-liāi nazzjonali u matul il-
perijodu ta' validità tiegħu, huwa għandu 
jawtorizza lid-detentur tiegħu għall-inqas:  
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Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li jidħol, jerāa’ jidħol u jgħix fit-
territorju ta’ l-Istat Membru li joħroā il-
permess uniku; 

(a) li jidħol u jgħix fit-territorju tal-Istat 
Membru li joħroā il-permess uniku 
sakemm jilħaq ir-rekwiŜiti ta' ammissjoni 
kollha b'mod konformi mal-liāi 
nazzjonali; 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) li jkollu aëëess liberu għat-territorju 
kollu ta' l-Istat Membru kkonëernat li 
joħroā il-permess uniku, fil-limiti li hemm 
hemm dispoŜizzjoni dwarhom fil-
leāiŜlazzjoni nazzjonali għal raāunijiet ta' 
sigurtà; 

(c) li jkollu aëëess liberu għat-territorju 
kollu tal-Istat Membru kkonëernat li 
joħroā il-permess uniku, fil-limiti previsti 
fil-leāiŜlazzjoni nazzjonali; 

 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) li jeŜerëita l-attivitajiet awtorizzati taħt 
il-permess uniku; 

(d) li jeŜerëita l-attività professjonali 
speëifika awtorizzata taħt il-permess uniku 
b'mod konformi mal-liāi nazzjonali; 

 

Emenda  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) li jkun infurmat dwar id-drittijiet tiegħu 
relatati mal-permess mogħtija b'din id-

(e) li jkun infurmat dwar id-drittijiet tiegħu 
relatati mal-permess mogħtija b'din id-
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Direttiva jew bil-leāiŜlazzjoni nazzjonali. Direttiva u/jew bil-leāiŜlazzjoni nazzjonali. 

 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 Notifika ta' deëiŜjonijiet 

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

 
 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluŜ il-
ħlas u t-tkeëëija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol; 

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluŜi l-
ħlas u t-tkeëëija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-ħin tax-
xogħol, il-liv u l-proëeduri dixxiplinari, 
filwaqt li jitqies l-ftehim kollettivi āenerali 
fis-seħħ;  

Āustifikazzjoni 

Testendi l-ambitu għall-ugwaljanza tat-trattament. 
 
 

Emenda  65 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-fergħat tas-sigurtà soëjali, kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Āunju 971 dwar l-

(e) il-fergħat tas-sigurtà soëjali, kif definiti 
fir-Regolament (KE) Nru 883/2004; 
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applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siāurtà 
soëjali għall-persuni impjegati, il-persuni 
li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiëëaqilqu āewwa l-Komunità. 
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 li jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ëittadini ta’ pajjiŜi 
terzi li mhumiex diāà koperti b’dawk id-
dispoŜizzjonijiet minħabba ë-ëittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod; 

Āustifikazzjoni 

Il-leāiŜlazzjoni l-ādida dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soëjali se tkun (KE) 
883/2004. 
 
 

Emenda  66 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g  

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(g) il-benefiëëji tat-taxxa; (g) il-benefiëëji tat-taxxa, kemm-il darba l-
ħaddiem ikun meqjus bħala residenti għal 
skopijiet fiskali fl-Istat Membru 
kkonëernat;  

 
 

Emenda  67 

Proposta għal direttiva 

Artikoku 12 – paragrafu 1 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(h) l-aëëess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluŜ il-
proëeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza li jistgħu jagħtu l-uffiëëji ta’ l-
impjieg. 

(h) l-aëëess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluŜ il-
proëeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza u s-servizzi ta' konsulenza li 
jistgħu jagħtu l-uffiëëji tal-impjieg kif 
previst mil-liāi nazzjonali. 
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Emenda  68 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafi 1(h) rigward l-akkomodazzjoni 
pubblika għal kaŜijiet fejn ië-ëittadin minn 
pajjiŜ terz ikun ilu jgħix jew li jkollu d-dritt 
li jgħix fit-territorju għal mill-inqas tliet 
snin; 

(c) billi jiāu imposti restrizzjonijiet fuq l-
applikazzjoni sħiħa tad-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafu 1(h) rigward l-
akkomodazzjoni pubblika għal kaŜijiet fejn 
ië-ëittadin minn pajjiŜ terz ikun ilu jgħix 
jew li jkollu d-dritt li jgħix fit-territorju 
għal anqas minn tliet snin; 

 
 

Emenda  69 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ 
pajjiŜi terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-
benefiëëji tal-qgħad. 

(e) billi juŜaw kriterji ta' residenza (għal 
benefiëëji bbaŜati fuq ir-residenza, iŜda 
mhux għal benefiëëji relatati mal-impjieg) 
jekk il-permess ta' residenza jinħareā għal 
skopijiet apparti x-xogħol iŜda l-permess 
ta' residenza jippermetti li wieħed jaħdem; 

 

 

Emenda  70 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-ħaddiema minn pajjiŜi terzi li 
jmorru joqogħdu f’pajjiŜ terz, jew is-
sopravvissuti ta’ tali ħaddiem li jkun 
jirresjedi f’pajjiŜ terz, li jipperëepixxu d-
drittijiet tagħhom mill-ħaddiem, 
għandhom jirëievu, fir-rigward tax-
xjuħija, invalidità u mewt, il-pensjonijiet 
statutorji bbaŜati fuq l-impjieg preëedenti 
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tal-ħaddiem u miksuba b'mod konformi 
mal-leāiŜlazzjoni stipulata fl-Artikolu 3 
tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, 
b'dawk l-istess kondizzjonijiet u b’dawk l-
istess rati bħaë-ëittadini tal-Istati Membri 
konëernati meta jmorru joqogħdu f’pajjiŜ 
terz. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-
applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu 
suāāetta għall-kundizzjoni li jkun hemm 
ftehimiet bilaterali li fihom l-esportazzjoni 
reëiproka tal-pensjonijiet tkun 
rikonoxxuta u tkun āiet stabbilita 
kooperazzjoni teknika. 

 
 

Emenda  71 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

 2b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li 
kwalunkwe ksur tad-drittijiet imniŜŜla 
f'din id-Direttiva jkun soāāett għal pieni 
effettivi, proporzjonati u disswaŜivi. 

Āustifikazzjoni 

Għandu jkun hemm disponibbli rimedji effettivi f'kaŜ ta' ksur tal-prinëipju tat-trattament 
ugwali, pereŜempju minn min iħaddem.  
 

Emenda  72 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2c. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li 
kwalunkwe ksur tad-drittijiet imniŜŜla 
f'din id-Direttiva jkun soāāett għal 
kontestazzjoni legali.  
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Emenda  73 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

 Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għad-drittijiet u l-prinëipji li 
jinsabu fil-Karta Soëjali Ewropea tat-18 
ta' Ottubru 1961 u fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar l-istatus legali tal-
ħaddiema migranti tal-24 ta' Novembru 
1977. 

Emenda  74 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull Stat Membru għandu jiŜgura li āabra 
ta’ informazzjoni aāāornata b’mod 
regolari, dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u 
ta’ residenza taë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi 
fit-territorju tiegħu għal skopijiet ta’ 
xogħol, tkun disponibbli għall-pubbliku 
āenerali. 

Kull Stat Membru għandu jqiegħed għad-
disponibilità tal-pubbliku āenerali āabra 
ta’ informazzjoni aāāornata b’mod 
regolari, dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u 
ta’ residenza taë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi 
fit-territorju tiegħu sabiex jaħdmu hemm. 

 

Emenda  75 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

1. Perjodikament, u għall-ewwel darba 
mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data 
speëifikata fl-Artikolu 16, il-Kummisjoni 
għandha tippreŜenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri u għandha tipproponi kwalunkwe 
emenda li tqis li tkun meħtieāa. 
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Emenda  76 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull sena, u għall-ewwel darba mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ [sena wara d-
data ta’ traspoŜizzjoni ta’ din id-Direttiva], 
l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra permezz tan-netwerk stabbilit bid-
DeëiŜjoni 2006/688/KE l-istatistiëi dwar il-
volumi ta’ ëittadini minn pajjiŜi terzi li 
jkunu ngħataw jew kellhom imāedded il-
permess uniku jew li kellhom il-permess 
uniku irtirat matul is-sena kalendarja 
preëedenti, b'indikazzjoni tan-nazzjonalità 
u x-xogħol tagħhom. L-istatistiëi dwar il-
membri tal-familja ammessi għandhom 
jiāu kkomunikati bl-istess mod. 

2. Kull sena, u għall-ewwel darba mhux 
aktar tard mill-1 ta' Lulju....*, l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni l-istatistika dwar il-volumi 
ta' ëittadini ta' pajjiŜi terzi li ngħataw 
permess uniku matul is-sena kalendarja 
preëedenti b'mod konformi mar-
Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istatistika Komunitarja dwar il-
migrazzjoni u l-protezzjoni 
internazzjonali1. 

 __________ 

* Nota lill-ĀU - hawn għandha tiddaħħal 
id-data: sena wara d-data tat-traspoŜizzjoni 
ta' din id-Direttiva. 

1 ĀU L 199, 31.7.2007, p. 1. 

 

Emenda  77 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi meħtieāa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa ...*. Għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispoŜizzjonijiet.  

 *Nota lill-ĀU - hawn għandha tiddaħħal 
id-data: sentejn wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Emenda  78 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispoŜizzjonijiet ewlenin tal-liāi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-
Direttiva. 

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispoŜizzjonijiet ewlenin tal-liāi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam regolat minn din id-
Direttiva. 

 
 
 
 


