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Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Skont l-Artikolu 35 tat-Trattat tal-
Unjoni Ewropea, il-missjonijiet 
diplomatiëi u konsolari tal-Istati Membri 
u d-delegazzjonijiet tal-Unjoni f’pajjiŜi 
terzi għandhom jikkooperaw u 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tad-dritt taë-ëittadini tal-Unjoni li jiāu 
protetti fit-territorju ta’ pajjiŜi terzi. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Meta ë-ëittadini mhux rappreŜentati 
jkollhom bŜonn protezzjoni f'pajjiŜi terzi, 
hija meħtieāa koperazzjoni u koordinament 
effiëjenti. L-Istat Membru li jagħti l-
għajnuna, li jkun preŜenti f’pajjiŜ terz u l-

(7) Meta ë-ëittadini mhux rappreŜentati 
jkollhom bŜonn protezzjoni f'pajjiŜi terzi, 
hija meħtieāa koperazzjoni u koordinament 
effiëjenti. L-Istat Membru li jagħti l-
għajnuna u d-delegazzjoni tal-Unjoni, li 
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Istat Membru tal-oriāini taë-ëittadin jista’ 
jkollhom bŜonn jikkoperaw mill-qrib. Il-
kooperazzjoni konsolari legali tista' tkun 
aktar kumplessa għaë-ëittadini mhux 
rappreŜentati, billi teħtieā koordinament 
ma' awtoritajiet li ma jkunux 
rappreŜentati fil-post. Sabiex jimtela l-vojt 
ikkawŜat min-nuqqas ta' ambaxxati jew 
konsolati tal-Istat Membru proprju taë-
ëittadin, għandu jiāi assigurat li jkun 
hemm qafas stabbli. 

jkun preŜenti f’pajjiŜ terz u l-Istat Membru 
tal-oriāini taë-ëittadin għandhom 
jikkoperaw mill-qrib. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-kooperazzjoni konsolari legali 
tista' tkun aktar kumplessa għaë-ëittadini 
mhux rappreŜentati, billi teħtieā 
koordinament ma' awtoritajiet li ma 
jkunux rappreŜentati fil-post. Sabiex 
jimtela l-vojt ikkawŜat min-nuqqas ta' 
ambaxxati jew konsolati tal-Istat Membru 
proprju taë-ëittadin, għandu jiāi assigurat 
li jkun hemm qafas stabbli. Il-
kooperazzjoni konsolari lokali għandha 
tagħti attenzjoni xierqa lil ëittadini mhux 
rappreŜentati, pereŜempju billi tiābor 
dettalji tal-kuntatt relevanti tal-eqreb 
ambaxxati u konsulati tal-Istati Membri. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Sabiex tiffaëilita u ttejjeb il-
protezzjoni konsolari, b’attenzjoni 
partikolari għas-sitwazzjoni ta’ ëittadini 
mhux rappreŜentati, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi linji gwida prattiëi. 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Ië-ëittadini tal-Unjoni ma jkunux 
rappreŜentati jekk l-Istat Membru taë-
ëittadinanza tagħhom ma jkollux 
ambaxxata jew konsolat aëëessibbli f’pajjiŜ 
terz. Il-kunëett ta' aëëessibbiltà għandu jiāi 
interpretat bil-ħsieb li tiāi salvagwardjata l-
protezzjoni taë-ëittadini. 

(8) Ië-ëittadini tal-Unjoni ma jkunux 
rappreŜentati jekk l-Istat Membru taë-
ëittadinanza tagħhom ma jkollux 
ambaxxata jew konsolat aëëessibbli f'pajjiŜ 
terz jew l-aëëess għall-ambaxxata jew 
għall-konsolat jaf jippreŜenta lië-ëittadin 
ta' Stat Membru partikolari l-uŜu bla 
bŜonn ta' ħin prezzjuŜ u ta' riŜorsi 
finanzjarji f'kaŜijiet ta' emerāenza. Il-
kunëett ta' aëëessibbiltà għandu jiāi 
interpretat bil-ħsieb li tiāi salvagwardjata l-
protezzjoni taë-ëittadini. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) F'konformità mad-dritt għar-rispett tal-
ħajja privata u familjari kif rikonoxxut fl-
Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-Istat 
Membru li jagħti l-għajnuna għandu 
jipprovdi protezzjoni lill-membri tal-
familja minn pajjiŜi terzi, taë-ëittadini tal-
Unjoni, bl-istess kundizzjonijiet bħal fil-
kaŜ tal-membri tal-familja minn pajjiŜi 
terzi, taë-ëittadini tiegħu stess. 
Kwalunkwe definizzjoni ta' liema persuni 
huma membri tal-familja għandha tkun 
ispirata mill-Artikoli 2 u 3 tad-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 jirrisjedu liberament fit-territorju tal-
Istati Membri. Jista' jkun li l-Istati Membri 
ma jkunux f'poŜizzjoni li jagħtu t-tipi 
kollha ta' protezzjoni konsolari lill-membri 
tal-familja li jkunu āejjin minn pajjiŜi terzi, 

(9) F'konformità mad-dritt għar-rispett tal-
ħajja privata u familjari kif rikonoxxut fl-
Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-Istat 
Membru li jagħti l-għajnuna għandu 
jipprovdi protezzjoni lill-membri tal-
familja minn pajjiŜi terzi, taë-ëittadini tal-
Unjoni kif definit fid-
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, 
fl-istess kundizzjonijiet bħal għall-membri 
tal-familja ta' pajjiŜi terzi taë-ëittadini 
tiegħu stess filwaqt li jqis li jista' jkun li l-
Istati Membri ma jkunux f'poŜizzjoni li 
jagħtu t-tipi kollha ta' protezzjoni konsolari 
lill-membri tal-familja li jkunu āejjin minn 
pajjiŜi terzi, bħad-dokumenti tal-ivvjaāāar 
provviŜorji. Madankollu, l-Istati Membri 
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notevolment id-dokumenti tal-ivvjaāāar 
provviŜorji mhux qed jinħarāu. 
F'konformità mal-Artikolu 24 tal-Karta, l-
aħjar interessi tat-tfal, kif preskritt fil-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal tal-
20 ta' Novembru 1989, għandhom ikunu 
konsiderazzjoni primarja. 

għandhom jieħdu kull azzjoni fil-poter 
tagħhom biex jiggarantixxu l-inkolumità 
tal-familja taë-ëittadin. F'konformità mal-
Artikolu 24 tal-Karta, l-aħjar interessi tat-
tfal, kif preskritt fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, għandhom 
ikunu konsiderazzjoni primarja. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-Istat Membru li jagħti l-għajnuna 
għandu jipprovdi protezzjoni lir-rifuājati 
rikonoxxuti u lill-apolidi u lil persuni 
oħrajn li ma għandhom ië-ëittadinanza ta' 
ebda Stat Membru iŜda jirrisjedu f'wieħed 
mill-Istati Membri u jkunu fil-pussess ta' 
dokument tal-ivvjaāāar maħruā minn dak 
l-Istat Membru, fid-dawl tas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rifuājati rikonoxxuti u l-apolidi u persuni oħrajn li ma għandhom ië-ëittadinanza ta' ebda 
pajjiŜ, li jirrisjedu fi Stat Membru u jkunu fil-pussess ta' dokument tal-ivvjaāāar maħruā minn 
tali Stat Membru, ma jistgħu jirrikorru għall-ebda protezzjoni konsolari jekk l-Istat Membru ta' 
residenza mhuwiex rappreŜentat. 
 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ië-ëittadini mhux rappreŜentati 
għandu jkollhom il-possibilità li jagħŜlu 
liberament l-ambaxxata jew il-konsolat li 
minnhom ifittxu l-protezzjoni konsulari. L-
Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jilħqu ftehim dwar il-
kondiviŜjoni tar-responsabilità. 
Madankollu, dawn it-tipi ta’ arranāamenti 

(10) Ië-ëittadini mhux rappreŜentati 
għandu jkollhom il-possibilità li jagħŜlu 
liberament l-ambaxxata, il-konsolat jew, 
fejn hu xieraq, id-delegazzjoni tal-Unjoni 
li minnhom ifittxu l-protezzjoni konsolari. 
L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jilħqu ftehim dwar il-
kondiviŜjoni tar-responsabilità. Tali 
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għandhom ikunu trasparenti għaë-ëittadini 
u m’għandhomx jipperikolaw il-
protezzjoni konsolari effettiva. Kwalunkwe 
arranāament bħal dan għandu jiāi 
nnotifikat lill-Kummissjoni u ppubblikat 
fuq is-sit elettroniku tagħha maħsub 
apposta. 

arranāamenti għandhom jitqassmu 
liberament u jqisu l-kapaëitajiet ta' kull 
Stat Membru. Madankollu, dawn it-tipi ta’ 
arranāamenti għandhom ikunu trasparenti 
għaë-ëittadini u m’għandhomx 
jipperikolaw il-protezzjoni konsolari 
effettiva. Kwalunkwe arranāament bħal 
dan għandu jiāi nnotifikat lill-Kummissjoni 
u ppubblikat fuq is-sit elettroniku tagħha 
maħsub apposta kif ukoll fuq is-siti 
elettroniëi relevanti tal-Istati Membri 
kkunëernati u tal-Kunsill. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għandha tingħata protezzjoni jekk l-
applikanti jistabbilixxu li huma ëittadini 
tal-Unjoni. Ië-ëittadini mhux rappreŜentati, 
li jkunu jeħtieāu protezzjoni konsolari, 
jista' jkun li ma jkunx għadhom fil-pussess 
tad-dokumenti tal-identità tagħhom. L-
istatus fundamentali taë-ëittadinanza tal-
Unjoni huwa mogħti direttament mid-dritt 
tal-Unjoni u d-dokumenti tal-identità huma 
ta' valur sempliëement dikjaratorju. Fil-kaŜ 
li l-applikanti ma jkunux jistgħu jipprovdu 
d-dokumenti tal-identità, għandhom ikunu 
jistgħu jagħtu prova tal-identità tagħhom bi 
kwalunkwe mezz ieħor, jekk ikun meħtieā 
wara verifika mal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li tiegħu l-applikant jgħid li huwa 
ëittadin. 

(12) Għandha tingħata protezzjoni jekk l-
applikanti jistabbilixxu li huma ëittadini 
tal-Unjoni. Ië-ëittadini mhux rappreŜentati, 
li jkunu jeħtieāu protezzjoni konsolari, 
jista' jkun li ma jkunx għadhom fil-pussess 
tad-dokumenti tal-identità tagħhom. L-
istatus fundamentali taë-ëittadinanza tal-
Unjoni huwa mogħti direttament mid-dritt 
tal-Unjoni u d-dokumenti tal-identità huma 
ta' valur sempliëement dikjaratorju. Fil-kaŜ 
li l-applikanti ma jkunux jistgħu jipprovdu 
d-dokumenti tal-identità, għandhom ikunu 
jistgħu jagħtu prova tal-identità tagħhom bi 
kwalunkwe mezz ieħor, jekk ikun meħtieā 
wara verifika mal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li tiegħu l-applikant jgħid li huwa 
ëittadin. L-ambaxxata jew il-konsulat li 
jagħtu l-għajnuna għandhom jipprovdu 
lië-ëittadini mhux rappreŜentati bil-mezzi 
neëessarji għall-verifika tal-identità 
tagħhom. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Sabiex jiāi ëëarat liema miŜuri ta’ 
koordinazzjoni u koperazzjoni jkunu 
neëessarji, għandu jiāi speëifikat l-ambitu 
tal-koperazzjoni u l-koordinazzjoni. Il-
protezzjoni konsolari taë-ëittadini mhux 
rappreŜentati tinkludi għajnuna f’numru ta’ 
sitwazzjonijiet tipiëi, bħal fil-kaŜ ta’ arrest 
jew detenzjoni, inëident serju jew mard 
serju u mewt, kif ukoll fir-rigward tal-għoti 
ta’ solljiev u ripatrijazzjoni fil-kaŜ ta’ 
sofferenza u l-ħruā ta’ dokumenti 
provviŜorji. Billi l-protezzjoni meħtieāa 
tiddependi dejjem fuq is-sitwazzjoni 
fattwali, il-protezzjoni konsolari 
m’għandhiex tkun limitata għal dawk is-
sitwazzjonijiet speëifikament imsemmija 
f’din id-Direttiva. 

(14) Sabiex jiāi ëëarat liema miŜuri ta’ 
koordinazzjoni u koperazzjoni jkunu 
neëessarji, għandu jiāi speëifikat l-ambitu 
tal-koperazzjoni u l-koordinazzjoni. Il-
protezzjoni konsolari taë-ëittadini mhux 
rappreŜentati tinkludi għajnuna f’numru ta’ 
sitwazzjonijiet tipiëi, bħal fil-kaŜ ta’ arrest 
jew detenzjoni, inëident serju jew mard 
serju u mewt, kif ukoll fir-rigward tal-għoti 
ta’ solljiev u ripatrijazzjoni fil-kaŜ ta’ 
sofferenza u l-ħruā ta’ dokumenti 
provviŜorji, u f’sitwazzjonijiet ta' kriŜi. 
Billi l-protezzjoni meħtieāa tiddependi 
dejjem fuq is-sitwazzjoni fattwali, il-
protezzjoni konsolari m’għandhiex tkun 
limitata għal dawk is-sitwazzjonijiet 
speëifikament imsemmija f’din id-
Direttiva. 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

PREMESSA 14 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Meta tiāi provduta protezzjoni 
konsolari f’kaŜijiet ta’ arrest jew 
detenzjoni, għandhom jiāu kkunsidrati 
sitwazzjonijiet speëjali, b’mod partikolari 
meta l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jiāu 
arrestati jew detenuti minħabba li jkunu 
wettqu reati bħala konsegwenza diretta li 
jkunu āew traffikati. êittadini mhux 
rappreŜentati jistgħu jkunu f’sitwazzjoni 
aktar vulnerabbli minħabba l-fatt li 
m’għandhomx rappreŜentanza diretta. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) PrerekwiŜit għall-koordinazzjoni u l- (15) PrerekwiŜit għall-koordinazzjoni u l-
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koperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet 
konsulari tal-Istati Membri huwa li jiāu 
stabbiliti t-tipi differenti ta’ għajnuna li 
jingħataw f’sitwazzjonijiet speëifiëi. Dawk 
it-tipi ta’ għajnuna għandhom jirriflettu l-
prattiëi komuni fost l-Istati Membri, 
mingħajr preāudizzju għall-Artikolu 23 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li jimponi obbligu fuq l-Istati 
Membri sabiex jagħtu protezzjoni bl-istess 
kundizzjonijiet bħal taë-ëittadini tagħhom. 

koperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet 
konsolari tal-Istati Membri huwa li jiāu 
stabbiliti t-tipi differenti ta’ għajnuna li 
jingħataw f’sitwazzjonijiet speëifiëi. Dawk 
it-tipi ta’ għajnuna għandhom jirriflettu l-
prattiëi komuni fost l-Istati Membri, 
mingħajr preāudizzju għall-Artikolu 23 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li jimponi obbligu fuq l-Istati 
Membri sabiex jagħtu protezzjoni bl-istess 
kundizzjonijiet bħal taë-ëittadini tagħhom. 
Għandu jiāi Ŝgurat li l-ostakli lingwistiëi 
jiāu megħluba u ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati jiāu pprovduti 
b’interpretazzjoni jew assistenza oħra 
meħtieāa. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jistabbilixxu ‘fond 
fiduëjarju’ għall-protezzjoni konsolari, li 
minnu l-ambaxxata jew il-konsulat tal-
Istat Membru li jassisti jkun jista’ jħallas 
l-ispejjeŜ tiegħu bil-quddiem biex jgħin 
ëittadin mhux rappreŜentat u li fih l-Istati 
Membri taë-ëittadin mhux rappreŜentat 
assistit għandhom iħallsu lura l-avvanz 
finanzjarju. Il-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tistabbilixxi regoli ëari li 
jiddefinixxu l-qsim tal-piŜijiet finanzjarji 
għal finijiet ta' funzjonament xieraq ta' 
tali fond. 
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Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Rigward il-koordinazzjoni fuq il-post 
u f’sitwazzjonijiet ta’ kriŜi, għandhom jiāu 
ëëarati l-kompetenzi u r-rwoli rispettivi 
sabiex ikun Ŝgurat li ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati jkunu mħarsa b’mod sħiħ. Il-
kooperazzjoni konsulari lokali għandha 
tagħti attenzjoni xierqa lil ëittadini mhux 
rappreŜentati, pereŜempju billi tiābor 
dettalji tal-kuntatt relevanti tal-eqreb 
ambaxxati u konsulati tal-Istati Membri. 

(20) Rigward il-koordinazzjoni fuq il-post 
u f’sitwazzjonijiet ta’ kriŜi, għandhom jiāu 
ëëarati l-kompetenzi u r-rwoli rispettivi 
sabiex ikun Ŝgurat li ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati jkunu mħarsa b’mod sħiħ. 
F’kaŜijiet ta’ kriŜi, id-delegazzjonijiet tal-
Unjoni għandhom jassiguraw il-
koordinazzjoni neëessarja fost l-Istati 
Membri. Sabiex ikun jista’ jwettaq dan ir-
rwol, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE) għandu jkun provdut bil-
mezzi finanzjarji neëessarji, inkluŜ biex 
jipprovdi taħriā għall-persunal konsolari 
tal-Istati Membri. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) F'kaŜ ta' kriŜi, huma essenzjali 
preparazzjoni adegwata u separazzjoni ëara 
tar-responsabbiltajiet. Għalhekk l-ippjanar 
ta' kontināenza għall-kriŜijiet għandu 
jinkludi b'mod sħiħ ië-ëittadini mhux 
rappreŜentati u l-pjanijiet ta' kontināenza 
nazzjonali għandhom ikunu kkoordinati. 
F’dak il-kuntest għandu jiāi Ŝviluppat 
aktar il-kunëett ta’ Stat Mexxej. 

(21) F'kaŜ ta' kriŜi, huma essenzjali 
preparazzjoni adegwata u separazzjoni ëara 
tar-responsabbiltajiet. Għalhekk l-ippjanar 
ta’ kontināenza għall-kriŜijiet għandu 
jinkludi b’mod sħiħ ië-ëittadini mhux 
rappreŜentati u l-pjanijiet ta’ kontināenza 
nazzjonali għandhom ikunu kkoordinati 
mis-SEAE.  

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Is-SEAE għandu jorganizza t-taħriā 
għall-persunal konsolari sabiex jiffaëilita 
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l-assistenza lië-ëittadini inkluŜ lië-ëittadini 
mhux rappreŜentati bħala parti mit-
tħejjija għal sitwazzjonijiet ta’ kriŜi. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22b) Għandhom jiāu organizzati korsijiet 
ta’ taħriā għall-persunal konsolari ħalli 
titjieb il-kooperazzjoni u jiŜdied l-għarfien 
tagħhom dwar il-jeddijiet taë-ëittadini 
skont it-Trattati u skont din id-Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-persunal konsolari jkun konxju mill-jeddijiet taë-ëittadini ta’ Stati Membri 
oħrajn li jmorru għandhom għall-għajnuna. 
 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Fil-pajjiŜi terzi, l-Unjoni hija 
rappreŜentata mid-delegazzjonijiet tal-
Unjoni, li flimkien mal-missjonijiet 
diplomatiëi u konsolari tal-Istati Membri 
jikkontribwixxu fl-implimentazzjoni tad-
dritt taë-ëittadini tal-Unjoni li jirrigwarda l-
protezzjoni konsolari kif speëifikat 
ulterjorment fl-Artikolu 35 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea. Bi qbil mal-
Konvenzjoni ta' Vjenna dwar ir-
relazzjonijiet konsolari, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu protezzjoni konsolari f'isem 
Stat Membru ieħor sakemm il-pajjiŜ terz 
ikkonëernat ma joāāezzjonax. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miŜuri 
neëessarji fir-rigward tal-pajjiŜi terzi 
sabiex jassiguraw li tkun tista' tiāi 
pprovduta protezzjoni konsolari f'isem 
Stati Membri oħra. 

(23) Fil-pajjiŜi terzi, l-Unjoni hija 
rappreŜentata mid-delegazzjonijiet tal-
Unjoni, li flimkien mal-missjonijiet 
diplomatiëi u konsolari tal-Istati Membri 
jikkontribwixxu fl-implimentazzjoni tad-
dritt taë-ëittadini tal-Unjoni li jirrigwarda l-
protezzjoni konsolari kif speëifikat 
ulterjorment fl-Artikolu 35 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet tal-
Unjoni għandhom jiŜguraw il-
koordinazzjoni meħtieāa fost l-Istati 
Membri u jistgħu jkunu fdati bil-kompiti 
konsolari kull fejn ikun rilevanti. Sabiex 
ikun jista' jwettaq dan ir-rwol, is-SEAE 
għandha tkun ipprovduta bil-mezzi 
finanzjarji neëessarji. 
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Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa dispoŜizzjonijiet nazzjonali iŜjed 
favorevoli sakemm ikunu kompatibbli 
magħha. 

(25) Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa dispoŜizzjonijiet nazzjonali iŜjed 
favorevoli sakemm ikunu kompatibbli 
magħha. Din id-Direttiva m’għandhiex 
timponi obbligu fuq l-Istati Membri li 
jipprovdu lil ëittadini mhux rappreŜentati 
b'dawk it-tipi ta’ assistenza li mhumiex 
provduti lië-ëittadini tagħhom stess. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Din id-Direttiva m’għandhiex tolqot 
l-obbligu u/jew id-dritt li għandhom Stati 
Membri li mhumiex irrappreŜentati li 
jassistu lië-ëittadini tagħhom direttament 
fejn dan ikun meħtieā u/jew mixtieq. L-
Istati Membri mhux rappreŜentati 
għandhom jagħtu sostenn kontinwu lill-
Istati Membri li jkunu qed jagħtu l-
assistenza konsolari lië-ëittadini tal-Istati 
Membri mhux rappreŜentati. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-iskop li tikkjarifika jekk, ukoll fil-pajjiŜi fejn ma humiex rappreŜentati, 
l-Istati Membri xorta waħda jkollhom rwol fl-għajnuna lië-ëittadini tagħhom. 
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Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25b) Sabiex ikun Ŝgurat li jkun hemm 
tħaddim b’ħeffa u effikaëi ta’ din id-
Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti 
skont it-termini tal-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiāi delegatha lill-
Kummissjoni għal dak li jikkonëerna kull 
emenda għall-Annessi. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet 
adegwati matul ix-xogħol ta' 
preparazzjoni tagħha, inkluŜi dawk fil-
livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiŜgura t-traŜmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ 
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur iqis li l-Kummissjoni għandu jkunilha ddelegat il-poter li temenda l-annessi, li 
jikkonsistu f'formuli li għandu mnejn ikunu jeħtieāu aāāornament minn Ŝmien għal ieħor. Dan 
jimplimentawh l-Artikolu 18a u 18b il-āodda. 
 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) F’konformità mal-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni li tinsab fil-Karta, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw din id-
Direttiva mingħajr diskriminazzjoni bejn 
il-benefiëjarji tagħha abbaŜi tas-sess, ir-
razza, il-kulur, l-oriāini etnika jew soëjali, 
il-karatteristiëi āenetiëi, il-lingwa, ir-
reliājon jew it-twemmin, l-opinjoni politika 
jew kwalunkwe opinjoni oħra, l-
appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-

(27) F'konformità mal-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni li tinsab fil-Karta, b'mod 
partikolari fl-Artikolu 21, l-Istati Membri, 
id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u, fejn ikun 
relevanti, is-SEAE għandhom dejjem 
jimplimentaw din id-Direttiva mingħajr 
diskriminazzjoni bejn il-benefiëjarji tagħha 
abbaŜi tas-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriāini 
etnika jew soëjali, il-karatteristiëi āenetiëi, 
il-lingwa, ir-reliājon jew it-twemmin, l-
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proprjetà, it-twelid, id-diŜabilità, l-età jew 
l-orjentazzjoni sesswali. 

opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni 
oħra, l-appartenenza għal minoranza 
nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-
diŜabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) L-Istati Membri għandhom 
jinkoraāāixxu ë-ëittadini nazzjonali 
tagħhom jirreāistraw lilhom infushom fuq 
is-siti tal-internet tal-Ministeru tal-
Affarijiet Barranin qabel ma jŜuru pajjiŜi 
terzi sabiex jiffaëilitaw l-assistenza 
tagħhom f’kaŜijiet ta’ bŜonn, b’mod 
partikolari f’sitwazzjoniijiet ta’ kriŜi.  

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27b (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27b) Il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra li tistabbilixxi linja diretta 
24/7 sabiex tagħmel l-informazzjoni 
aëëessibbli faëilment għal dawk ië-
ëittadini li jfittxu protezzjoni konsolari 
f’kaŜijiet ta’ emerāenza. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miŜuri ta’ 
koperazzjoni u koordinazzjoni meħtieāa 
biex tkun iffaëilitata l-eŜerëitazzjoni tad-
dritt taë-ëittadini tal-Unjoni, fit-territorju 

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miŜuri ta’ 
koperazzjoni u koordinazzjoni meħtieāa 
biex tkun iffaëilitata l-protezzjoni taë-
ëittadini tal-Unjoni, fit-territorju ta’ pajjiŜ 
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ta’ pajjiŜ terz li fih l-Istat Membru li tiegħu 
jkunu ëittadini ma jkunx rappreŜentat, għal 
protezzjoni mill-awtoritajiet diplomatiëi 
jew konsolari ta’ Stat Membru ieħor bl-
istess kundizzjonijiet bħal taë-ëittadini ta’ 
dak l-Istat Membru. 

terz li fih l-Istat Membru li tiegħu jkunu 
ëittadini ma jkunx rappreŜentat, mill-
awtoritajiet diplomatiëi jew konsolari ta’ 
Stat Membru ieħor bl-istess kundizzjonijiet 
bħal taë-ëittadini ta’ dak l-Istat Membru u 
mid-delegazzjoni tal-Unjoni. Fejn ikun 
relevanti, id-delegazzjonijiet tal-Unjoni 
jistgħu wkoll jingħataw kompiti konsolari 
għas-servizz taë-ëittadini mhux 
rappreŜentati. 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull ëittadin li jkollu ë-ëittadinanza ta’ 
Stat Membru tal-Unjoni li ma jkunx 
rappreŜentat minn awtorità diplomatika 
jew konsolari f’pajjiŜ terz, minn hawn ’il 
quddiem "ëittadin mhux rappreŜentat", 
għandu d-dritt għal protezzjoni mill-
awtoritajiet diplomatiëi u konsolari ta’ Stat 
Membru ieħor bl-istess kundizzjonijiet 
bħal taë-ëittadini tiegħu. 

1. Kull ëittadin li jkollu ë-ëittadinanza ta’ 
Stat Membru tal-Unjoni li ma jkunx 
rappreŜentat minn awtorità diplomatika 
jew konsolari f’pajjiŜ terz, minn hawn ’il 
quddiem "ëittadin mhux rappreŜentat", 
għandu jiāi protett mill-awtoritajiet 
diplomatiëi u konsolari ta’ Stat Membru 
ieħor bl-istess kundizzjonijiet bħal taë-
ëittadini tiegħu u mid-delegazzjoni tal-
Unjoni. 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-membri tal-familja ta’ ëittadini mhux 
rappreŜentati li huma nfushom ma jkunux 
ëittadini tal-Unjoni għandhom dritt għal 
protezzjoni konsolari bl-istess 
kundizzjonijiet bħall-membri tal-familja 
taë-ëittadini tal-Istat Membru li jagħti l-
għajnuna, li huma nfushom ma jkunux 
ëittadini. 

3. Il-membri tal-familja ta' ëittadini mhux 
rappreŜentati li huma nfushom ma jkunux 
ëittadini tal-Unjoni għandhom dritt għal 
protezzjoni konsolari bl-istess 
kundizzjonijiet bħall-membri tal-familja 
taë-ëittadini tal-Istat Membru tal-oriāini, 
jew għall-protezzjoni konsolari minn 
delegazzjoni tal-Unjoni. 
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Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-konsli onorarji jitqiesu bħala 
ekwivalenti għall-ambaxxati u l-konsolati 
aëëessibbli fl-ambitu tal-kompetenzi 
tagħhom skont il-liāi u l-prattiki 
nazzjonali. 

3. Il-konsli onorarji jitqiesu bħala 
ekwivalenti għall-ambaxxati u l-konsolati 
aëëessibbli sal-punt li jkollhom il-
kompetenzi relevanti skont il-liāi u l-
prattiki nazzjonali. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ië-ëittadini mhux rappreŜentati jistgħu 
jagħŜlu l-ambaxxata jew il-konsolat tal-
Istat Membru li mingħandhom ifittxu 
protezzjoni konsolari. 

1. Ië-ëittadini mhux rappreŜentati jistgħu 
jagħŜlu l-ambaxxata jew il-konsolat tal-
Istat Membru li mingħandhom ifittxu 
protezzjoni konsolari. Jistgħu wkoll ifittxu 
l-assistenza mid-delegazzjoni tal-Unjoni, 
kull meta jkun neëessarju u rilevanti. L-
Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli, fuq is-siti tal-Ministeri 
tagħhom inkarigati mill-affarijiet 
barranin, tagħrif dwar id-dritt taë-
ëittadini tagħhom li jfittxu, f’pajjiŜ terz li 
fih dawk l-Istati Membri mhumiex 
irrappreŜentati, protezzjoni konsolari, 
skont din id-Direttiva, mill-awtoritajiet 
diplomatiëi jew konsolari ta' Stat Membru 
ieħor, u dwar il-kundizzjonijiet tal-
eŜerëitar ta’ dan id-dritt. 

Āustifikazzjoni 

Għandu jiāi enfasizzat ir-rwol tad-delegazzjoni tal-Unjoni. 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jista' jirrappreŜenta Stat 
Membru ieħor fuq baŜi permanenti u l-
ambaxxati jew il-konsolati tal-Istati 
Membri f'pajjiŜ terz jistgħu jilħqu 
arranāament dwar il-kondiviŜjoni tal-piŜ, 
bil-kundizzjoni li jkun Ŝgurat li jkun hemm 
trattament effettiv tal-applikazzjonijiet. L-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe arranāament 
simili bil-ħsieb li jiāi ppubblikat fuq is-sit 
tagħha fuq l-internet maħsub apposta. 

2. Sabiex jingħata aëëess għall-
protezzjoni konsolari lië-ëittadini mhux 
rappreŜentati u biex ikun Ŝgurat li jkun 
hemm trattament effettiv tal-
applikazzjonijiet, ir-rappreŜentanzi tal-
Istati Membri u, fejn ikun relevanti, id-
delegazzjoni tal-Unjoni jikkonkludu 
arranāamenti lokali dwar il-kondiviŜjoni 
tal-piŜijiet u l-iskambju ta' informazzjoni. 
Wara notifika lill-awtoritajiet lokali, tali 
arranāamenti lokali għandhom ikunu 
rrappurtati lill-Kummissjoni u lis-SEAE u 
ppubblikati fis-sit tal-internet tal-
Kummissjoni u fis-siti relevanti tal-Istati 
Membri kkonëernati. Dawk l-
arranāamenti għandhom jirrispettaw bis-
sħiħ id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Jekk ië-ëittadin tal-Unjoni ma jkunx 
jista' jippreŜenta passaport jew karta tal-
identità validi, ië-ëittadinanza tista' tiāi 
ppruvata bi kwalunkwe mezz ieħor, jekk 
ikun meħtieā wara verifika mal-awtoritajiet 
diplomatiëi u konsolari tal-Istat Membru li 
tiegħu l-applikant isostni li huwa ëittadin. 

2. Jekk ië-ëittadin tal-Unjoni ma jkunx 
jista' jippreŜenta passaport jew karta tal-
identità validi, ië-ëittadinanza tista' tiāi 
ppruvata bi kwalunkwe mezz ieħor, jekk 
ikun meħtieā wara verifika mal-awtoritajiet 
diplomatiëi u konsolari tal-Istat Membru li 
tiegħu l-applikant isostni li huwa ëittadin. 
L-ambaxxata jew il-konsulat li jagħtu l-
għajnuna jipprovdu lië-ëittadini mhux 
rappreŜentati bil-mezzi neëessarji għall-
verifika tal-identità tagħhom. 
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Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu 1a u Artikolu 5a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 KAPITOLU 1a 

 Kooperazzjoni u koordinazzjoni tal-
protezzjoni konsolari lokali 

 Artikolu 5a 

 Prinëipju āenerali 

 L-awtoritajiet diplomatiëi u konsolari tal-
Istati Membri għandhom jikkoperaw mill-
qrib u jikkoordinaw bejniethom u mal-
Unjoni sabiex tkun assigurata protezzjoni 
taë-ëittadini mhux rappreŜentati, bl-istess 
kundizzjonijiet bħal taë-ëittadini. Id-
delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom 
jiffaëilitaw il-kooperazzjoni u l-
koordinament fost l-Istati Membri u bejn 
l-Istati Membri u l-Unjoni sabiex tkun 
Ŝgurata protezzjoni taë-ëittadini mhux 
rappreŜentati, bl-istess kundizzjonijiet 
bħal taë-ëittadini. Meta konsolat jew 
ambaxxata jew, fejn ikun relevanti, id-
delegazzjoni tal-Unjoni tgħin lil ëittadin 
mhux rappreŜentat, għandu jiāi kkuntattjat 
il-konsolat jew l-ambaxxata responsabbli 
reājonalment li jkunu jinsabu l-iktar viëin 
jew il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-
Istat Membru li tiegħu ë-ëittadin ikollu ë-
ëittadinanza, kif ukoll id-delegazzjoni tal-
Unjoni, u għandhom jikkooperaw sabiex 
jiāu definiti miŜuri xierqa li jkollhom 
jittieħdu. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lis-SEAE dwar il-persuni ta' 
kuntatt rilevanti fil-Ministeri tal-Affarijiet 
Barranin li għandhom jiāu aāāornati 
kontinwament fis-sit tal-internet sikur 
tiegħu. 

(jekk din l-emenda tiāi adottata, l-Artikolu 
7 tal-proposta tal-Kummissjoni ma jibqax 
ta' uŜu) 

Āustifikazzjoni 

Āie emendat l-Artikolu 7 preëedenti tal-proposta tal-Kummissjoni. 
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Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-protezzjoni konsolari msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi l-għajnuna 
fis-sitwazzjonijiet li āejjin 

2. Il-protezzjoni konsolari msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi l-għajnuna, 
b’mod partikolari, fis-sitwazzjonijiet li 
āejjin: 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 
(b) meta wieħed jisfa vittma ta’ delitt; (b) meta wieħed jisfa vittma ta’ delitt jew 

ikun fil-periklu li jisfa vittma ta’ delitt; 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Din il-protezzjoni konsolari testendi wkoll 
għas-sitwazzjonijiet l-oħrajn kollha fejn l-
Istat Membru rappreŜentat ikun 
abitwalment ta l-assistenza lië-ëittadini 
tiegħu stess. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta ëittadin mhux rappreŜentat jiāi 
arrestat jew miŜmum, l-ambaxxati jew il-
konsolati tal-Istati Membri, skont l-
Artikolu 6(1), għandhom b’mod 
partikolari: 

1. Meta ëittadin mhux rappreŜentat jiāi 
arrestat jew miŜmum b’xi mod ieħor, l-
ambaxxati jew il-konsolati tal-Istati 
Membri, skont l-Artikolu 6(1), għandhom 
b’mod partikolari: 
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(a) jassistu biex jiāu infurmati l-membri 
tal-familja taë-ëittadin jew persuni relatati 
oħra, jekk ië-ëittadin jitlob li jsir dan; 

(a) jassistu biex jiāu infurmati l-membri 
tal-familja taë-ëittadin jew persuni relatati 
oħra, jekk ië-ëittadin jitlob li jsir dan; 

(b) iŜuru lië-ëittadin u jimmonitorjaw l-
istandards minimi tat-trattament fil-ħabs; 

(b) iŜuru lië-ëittadin u jiŜguraw li l-
istandards minimi ta’ kundizzjonijiet ta’ 
detenzjoni qed jingħataw; 

(c) jipprovdu lië-ëittadini b’informazzjoni 
dwar id-drittijiet tal-persuni miŜmuma. 

(c) jipprovdu lië-ëittadin b’informazzjoni 
dwar drittijiet tiegħu/tagħha; 

 (ca) jassiguraw li ë-ëittadin ikollu aëëess 
għal parir legali xieraq. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jagħmlu rapport lill-Istat Membru li tiegħu 
ë-ëittadin ikollu ë-ëittadinanza wara 
kwalunkwe Ŝjara li jagħmlu lië-ëittadin u 
wara l-monitoraāā tal-istandards minimi ta' 
trattament fil-ħabs. Huma għandhom 
jinformaw immedjatament lill-Istat 
Membru li tiegħu ë-ëittadin ikollu ë-
ëittadinanza dwar kwalunkwe lment ta’ 
trattament ħaŜin. 

3. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jagħmlu rapport lill-Istat Membru li tiegħu 
ë-ëittadin ikollu ë-ëittadinanza wara 
kwalunkwe Ŝjara li jagħmlu lië-ëittadin u 
wara l-monitoraāā tal-istandards minimi 
ta’ kundizzjonijiet ta' detenzjoni. Huma 
għandhom jinformaw immedjatament lill-
Istat Membru li tiegħu ë-ëittadin ikollu ë-
ëittadinanza dwar kwalunkwe lment ta' 
trattament ħaŜin u dwar l-azzjonijiet 
meħuda għall-prevenzjoni ta' tali 
trattament ħaŜin u jiāi Ŝgurat li jiāu 
offruti l-istandards minimi tal-
kundizzjonijiet tad-detenzjoni. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinformaw lill-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar l-
informazzjoni pprovduta minnhom lië-
ëittadin dwar id-drittijiet tiegħu. Huma 
għandhom jaāixxu bħala intermedjarju, 

4. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinformaw lill-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar l-
informazzjoni pprovduta minnhom lië-
ëittadin dwar id-drittijiet tiegħu. Huma 
għandhom jaāixxu bħala intermedjarju, 
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inkluŜ dwar l-għajnuna għat-tfassil ta’ 
petizzjonijiet għall-maħfriet jew 
liberazzjonijiet bikrija u meta ë-ëittadin 
ikun jixtieq japplika għal trasferiment. Jekk 
ikun meħtieā, huma għandhom jaāixxu 
bħala intermedjarju għal kwalunkwe tariffa 
legali depoŜitata permezz tal-awtoritajiet 
diplomatiëi jew konsulari tal-Istat Membru 
taë-ëittadinanza 

inkluŜ biex jassigura li ë-ëittadini 
jkollhom aëëess għal parir legali xieraq u 
għall-għajnuna inkluŜ għat-tfassil ta’ 
petizzjonijiet għall-maħfriet jew 
liberazzjonijiet bikrija u meta ë-ëittadin 
ikun jixtieq japplika għal trasferiment. Jekk 
ikun meħtieā, huma għandhom jaāixxu 
bħala intermedjarju għal kwalunkwe tariffa 
legali depoŜitata permezz tal-awtoritajiet 
diplomatiëi jew konsolari tal-Istat Membru 
taë-ëittadinanza 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta ëittadin mhux rappreŜentat ikun 
vittma ta’ delitt, skont l-Artikolu 6(1) l-
ambaxxati jew il-konsolati tal-Istati 
Membri għandhom b’mod partikolari: 

1. Meta ëittadin mhux rappreŜentat ikun 
vittma ta’ delitt, jew fil-periklu li jkun 
vittma ta’ delitt skont l-Artikolu 6(1) l-
ambaxxati jew il-konsolati tal-Istati 
Membri għandhom b’mod partikolari: 

(a) jassistu biex jiāu infurmati l-membri 
tal-familja taë-ëittadin jew persuni relatati 
oħra, jekk tkun ix-xewqa taë-ëittadin; 

(a) jassistu biex jiāu infurmati l-membri 
tal-familja taë-ëittadin jew persuni relatati 
oħra, jekk tkun ix-xewqa taë-ëittadin; 

(b) jipprovdu lië-ëittadin b’informazzjoni 
u/jew għajnuna dwar kwistjonijiet legali 
rilevanti u l-kura tas-saħħa. 

(b) jipprovdu lië-ëittadin b’informazzjoni 
u/jew għajnuna dwar il-kura tas-saħħa. 

 (ba) jipprovdi lië-ëittadin b’informazzjoni 
dwar id-drittijiet tiegħu/tagħha u b’aëëess 
għal assistenza legali u konsulenza 
xierqa. 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinfurmaw lill-Istat Membru li tiegħu ië-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar dak li 
jkun āara, il-gravità tiegħu u l-għajnuna 

2. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinfurmaw lill-Istat Membru li tiegħu ië-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar dak li 
jkun āara, il-gravità tiegħu u l-għajnuna 
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mogħtija u jikkomunikaw mal-membri tal-
familja taë-ëittadin jew ma’ persuni oħra 
li jiāu minnu jekk ië-ëittadin, jekk 
possibbli, ikun ta l-kunsens tiegħu. 

mogħtija. Dak l-Istat Membu jikkomunika 
mal-membri tal-familja taë-ëittadin jew 
persuni relatati oħra sakemm ië-ëittadin 
ma jkunx irrifjuta li jagħti l-kunsens. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda, u dik ta’ warajha, qed jiāu intavolati minħabba fix-xkiel lingwistiku li jista’ 
jeŜisti bejn il-persunal konsolari u l-familja taë-ëittadin. Jidher li jkun aktar xieraq li l-
komunikazzjoni mal-familja tgħaddi mill-awtoritajiet tal-Istat Membru tagħha. 
 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinfurmaw lill-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar dak li 
jkun āara, il-gravità tiegħu u l-għajnuna 
mogħtija, u jekk ikun xieraq, 
jikkomunikaw mal-membri tal-familja tal-
vittma jew ma’ persuni oħrajn li jiāu 
minnha. L-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza għandu jiāi 
infurmat jekk ikun hemm bŜonn ta’ 
evakwazzjoni medika. Kwalunkwe 
evakwazzjoni medika għandha tkun 
soāāetta għall-kunsens bil-quddiem tal-
Istat Membru li tiegħu ë-ëittadin ikollu ë-
ëittadinanza, għajr f’kaŜijiet ta’ urāenza 
estrema. 

2. L-ambaxxata jew il-konsolat għandhom 
jinfurmaw lill-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza dwar dak li 
jkun āara, il-gravità tiegħu u l-għajnuna 
mogħtija. Dak l-Istat Membu jikkomunika 
mal-membri tal-familja tal-vittma jew 
persuni relatati oħra sakemm ië-ëittadin 
ma jkunx irrifjuta li jagħti l-kunsens 
tiegħu. L-Istat Membru li tiegħu ë-ëittadin 
ikollu ë-ëittadinanza għandu jiāi infurmat 
jekk ikun hemm bŜonn ta’ evakwazzjoni 
medika. Kwalunkwe evakwazzjoni medika 
għandha tkun soāāetta għall-kunsens bil-
quddiem tal-Istat Membru li tiegħu ë-
ëittadin ikollu ë-ëittadinanza, għajr 
f’kaŜijiet ta’ urāenza estrema. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 Kooperazzjoni lokali 

 Il-laqgħat ta’ kooperazzjoni lokali 
għandhom jinkludu skambju regolari ta’ 
informazzjoni relatat maë-ëittadini mhux 
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rappreŜentati, dwar kwistjonijiet bħas-
sigurtà taë-ëittadini, il-kundizzjonijiet tad-
detenzjoni jew l-aëëess konsolari. 
Sakemm ma jkunx hemm qbil mod ieħor 
mill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin 
b'mod ëentrali, il-Presidenza għandha 
tkun ta' rappreŜentant ta’ Stat Membru 
jew tad-delegazzjoni tal-Unjoni fuq 
deëiŜjoni lokali. Il-Presidenza għandha 
tiābor u taāāorna b’mod regolari d-
dettalji ta' kuntatt, b’mod partikolari 
dawk tal-punti ta’ kuntatt ta’ Stati 
Membri mhux rappreŜentati, u għandha 
taqsamhom mal-ambaxxati u l-konsolati 
lokali u mad-delegazzjoni tal-Unjoni. 

Āustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu huwa identiku mal-Artikolu 14 tal-proposta għal direttiva, iŜda huwa biss 
impoāāi f’ordni differenti 
 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu 3 u Artikolu 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

KAPITOLU 3 imħassar 

Proëeduri Finanzjarji  

Artikolu 12  

Regoli āenerali  

Fejn ëittadin mhux rappreŜentat jitlob 
assistenza fil-forma ta’avvanz finanzjarju 
jew ripatrijazzjoni, soāāetti għall-
Artikolu 6(1), tapplika l-proëedura li 
āejja: 

 

(a) ië-ëittadini mhux rappreŜentati 
għandhom jwiegħdu li jħallsu lura lill-
Istat Membru ta’ nazzjonalità tagħhom il-
valur sħiħ ta’ kwalunkwe avvanz 
finanzjarju jew spiŜa minfuqa, flimkien 
ma’ miŜata konsulari jekk tkun tapplika, 
billi juŜa l-formola standard stabbilita 
f’Anness 1; 
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(b) jekk ikun meħtieā mill-ambaxxata jew 
konsolat tal-għajnuna, l-Istat Membru ta’ 
ëittadinanza taë-ëittadin għandu mingħajr 
dewmien jipprovdi l-informazzjoni 
neëessarja dwar it-talba, u jispeëifika jekk 
kwalunkwe tariffa konsurali tkunx 
applikabbli; 

 

(c) l-ambaxxata jew il-konsolat tal-
għajnuna għandu jinforma lill-Istat 
Membru ta’ nazzjonalità taë-ëittadin dwar 
kwalunkwe talba għal avvanz finanzjarju 
jew ripatrijazzjoni li jkun/tkun 
ipproëessa/t; 

 

(d) fuq talba bil-miktub tal-ambaxxata jew 
tal-konsolat li jagħtu l-għajnuna skont il-
format stabbilit fl-Anness I, l-Istat 
Membru li tiegħu ë-ëittadin ikollu ë-
ëittadinanza għandu jirrimborŜa l-valur 
sħiħ ta’ kwalunkwe self finanzjarju jew 
spiŜa māarrba. 

 

Āustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu qed jiāi ssostitwit mill-Artikolu 16a identiku, iŜda huwa biss impoāāi f’ordni 
differenti. Il-Kapitolu 3 huwa mħassar 
 
 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 13 imħassar 

Proëedura ffaëilitata f’sitwazzjonijiet ta’ 
kriŜi 

 

1. F’sitwazzjonijiet ta’ kriŜi, l-ambaxxata 
jew il-konsolat li jagħtu l-għajnuna 
għandhom jikkordinaw kwalunkwe 
evakwazzjoni jew appoāā ieħor meħtieā li 
jingħata lil ëittadin mhux rappreŜentat 
mal-Istat Membru taë-ëittadinanza 
tiegħu. 

 

L-Istat Membru li jagħti l-għajnuna 
għandu jissottometti kwalunkwe talba 
għal rimborŜ tal-ispejjeŜ ta’ tali 

 



 

 
 PE493.627/ 23 

 MT 

evakwazzjoni jew appoāā lill-Ministeru 
tal-Affarijiet Barranin tal-Istat Membru 
taë-ëittadinanza taë-ëittadin. L-Istat 
Membru li jagħti l-għajnuna jista’ jitlob 
ir-rimborŜ anki jekk ië-ëittadin mhux 
rappreŜentat ma jkunx iffirma impenn li 
jħallas skont l-Artikolu 12 (a). 

Dan il-paragrafu m’għandhux jostakola 
lill-Istat Membru taë-ëittadinanza taë-
ëittadin milli jitlob rimborŜ fuq il-baŜi ta’ 
regoli nazzjonali. 

 

2. Fi kriŜijiet maāāuri, l-ispejjeŜ tal-
evakwazzjoni jew l-appoāā għandhom 
jiāu rimborŜati mill-Istat Membru taë-
ëittadinanza taë-ëittadin fuq baŜi pro rata, 
billi l-ispejjeŜ globali jiāu diviŜi bin-
numru ta’ ëittadini megħjuna, jekk l-Istat 
Membru li jagħti l-għajnuna jitlob dan. 

 

3. Meta l-ispejjeŜ ma jkunux jistgħu jiāu 
kkalkulati, l-Istat Membru li jagħti l-
għajnuna jista’ jitlob li jiāi rimborŜat fuq 
il-baŜi ta’ somom fissi li jikkorrispondu 
mat-tip ta’ appoāā mogħti, kif stabbilit fl-
Anness 2. 

 

4. Meta l-Istat Membru li jagħti l-
għajnuna jkun āie appoāāat 
finanzjarjament fir-rigward tal-għajnuna 
mill-MekkaniŜmu għall-Protezzjoni êivili 
tal-UE, kwalunkwe kontribuzzjoni mill-
Istat Membru taë-ëittadinanza taë-ëittadin 
għandha tiāi determinata wara li 
titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Unjoni. 

 

5. Għat-talbiet għal rimborŜ għandhom 
jintuŜaw il-formati komuni li jinsabu fl-
Anness 2. 

 

Āustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu qed jiāi ssostitwit mill-Artikolu 16b ādid 
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Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu 4 – titolu  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Koperazzjoni u koordinazzjoni lokali u fi 
kriŜijiet 

Kooperazzjoni u koordinazzjoni fi kriŜijiet 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 14 imħassar 

Kooperazzjoni lokali  

Il-laqgħat ta’ kooperazzjoni lokali 
għandhom jinkludu skambju regolari ta’ 
informazzjoni dwar ië-ëittadini mhux 
rappreŜentati, dwar kwistjonijiet bħas-
sigurtà taë-ëittadini, il-kundizzjonijiet fil-
ħabs jew l-aëëess konsolari. Sakemm ma 
jkunx sar qbil mod ieħor mill-Ministeri 
tal-Affarijiet Barranin, il-Presidenza 
għandha tkun rappreŜentant ta’ Stat 
Membru jew tad-delegazzjoni tal-Unjoni 
fuq deëiŜjoni lokali. Il-Presidenza 
għandha tiābor u taāāorna b’mod 
regolari d-dettalji ta' kuntatt, b’mod 
partikolari dawk tal-punti ta’ kuntatt ta’ 
Stati Membri mhux rappreŜentati, u 
għandha taqsamhom mal-ambaxxati u l-
konsolati lokali u mad-delegazzjoni tal-
Unjoni. 

 

Āustifikazzjoni 

Ara l-āustifikazzjoni għall-Emenda 24. 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex tkun assigurata stat ta' tħejjija 
komprensiv, l-ippjanar ta' kontināenza 
lokali għandu jinkludi ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati. L-Istati Membri 
rappreŜentati f’pajjiŜ terz għandhom 
jikkordinaw il-pjanijiet ta’ kontināenza, 
kemm bejniethom kif ukoll mad-
delegazzjoni tal-Unjoni. Għandhom 
jiftiehmu dwar il-kompiti rispettivi biex 
ikun Ŝgurat li ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati jkunu megħjuna 
kompletament f'kaŜ ta' kriŜi, li jinħatru 
rappreŜentanti għall-postijiet magħŜula fejn 
jināabru n-nies u li ë-ëittadini mhux 
rappreŜentati jkunu infurmati dwar l-
arranāamenti ta' tħejjija f'kaŜ ta' kriŜi bl-
istess mod li jiāu infurmati ë-ëittadini 
proprji. 

1. Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom jikkoordinaw ippjanar ta' 
kontināenza fost l-Istati Membri sabiex 
jiŜguraw stat ta' tħejjija komprensiv, inkluŜ 
il-qsim tal-kompiti biex ikun Ŝgurat li ë-
ëittadini mhux rappreŜentati jkunu 
megħjuna kompletament f’kaŜ ta’ kriŜi, il-
ħatra ta' rappreŜentanti għall-postijiet 
magħŜula fejn jināabru n-nies u l-
informazzjoni li għandha tingħata lil 
ëittadini mhux rappreŜentati dwar l-
arranāamenti ta’ tħejjija f’kaŜ ta’ kriŜi bl-
istess mod li jiāu infurmati ë-ëittadini 
proprji. 

 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. F'kaŜ ta' kriŜi, l-Istati Membri u l-Unjoni 
għandhom jikkoperaw mill-qrib sabiex 
jassiguraw għajnuna effiëjenti lië-ëittadini 
mhux rappreŜentati. L-Istati Membri u l-
Unjoni għandhom jinfurmaw lil xulxin 
f’ħin opportun dwar il-kapaëitajiet 
disponibbli għall-evakwazzjoni. Fuq talba, 
l-Istati Membri jistgħu jiāu appoāājati 
minn timijiet ta’ intervent eŜistenti fil-livell 
tal-Unjoni, fosthom esperti konsolari, 
b’mod partikolari mill-Istati Membri mhux 
rappreŜentati. 

2. F'kaŜ ta' kriŜi, l-Istati Membri u s-SEAE 
għandhom jikkoperaw mill-qrib sabiex 
jassiguraw għajnuna effiëjenti lië-ëittadini 
mhux rappreŜentati. Id-delegazzjoni tal-
Unjoni għandha tikkoordina l-iskambju 
ta' informazzjoni f'ħin opportun dwar il-
kapaëitajiet disponibbli għall-evakwazzjoni 
u tikkoordina l-evakwazzjoni nnifisha u 
tipprovdi l-għajnuna neëessarja għall-
evakwazzjoni, bl-appoāā possibbli minn 
timijiet ta' intervent eŜistenti fil-livell tal-
Unjoni, fosthom esperti konsolari, b'mod 
partikolari mill-Istati Membri mhux 
rappreŜentati. 
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Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – Titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Stat Mexxej Koordinament bi tħejjija għal kriŜijiet u 
f'kaŜ li jseħħu 

 
 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-iskop ta’ din id-direttiva, l-Istat(i) 
Mexxej(a) hu/huma wieħed jew aktar 
mill-Istat(i) Membru/i f'pajjiŜ terz, li 
jkun(u) responsabbli biex jikkordina(w) u 
jmexxi/u l-għajnuna f'dak li jirrigwarda t-
tħejjija għal kriŜi u f’kaŜ ta’ kriŜi, li 
jinkludi rwol speëifiku għaë-ëittadini mhux 
rappreŜentati. 

1. Id-delegazzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jikkordinaw u jipprovdu l-għajnuna f'dak 
li jirrigwarda t-tħejjija għal kriŜi u f’kaŜ ta’ 
kriŜi, li jinkludi rwol speëifiku għaë-
ëittadini mhux rappreŜentati. 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stat Membru jiāi magħŜul bħala Stat 
Mexxej f’pajjiŜ terz partikolari, jekk huwa 
jkun innotifika l-intenzjoni tiegħu 
permezz tan-netwerk eŜistenti għall-
komunikazzjonijiet fiŜ-Ŝgur; sakemm xi 
Stat Membru ieħor ma joāāezzjonax fi 
Ŝmien 30 āurnata jew jekk l-Istat Mexxej 
propost ma jëedix il-kompitu permezz tan-
netwerk għall-komunikazzjonijiet fiŜ-Ŝgur. 
Jekk iktar minn Stat Membru wieħed 
ikunu jixtiequ jieħdu flimkien il-kompitu 
ta’ Stat Mexxej, huma għandhom 
jinnotifikaw flimkien l-intenzjoni 
tagħhom permezz tan-netwerk għall-

imħassar 
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komunikazzjonijiet fiŜ-Ŝgur. F’kaŜ ta’ 
kriŜi, Stat Membru wieħed jew aktar jista’ 
jassumi dan il-kompitu immedjatament u 
għandu jagħmel in-notifika fi Ŝmien 24 
siegħa. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
l-offerta, iŜda ë-ëittadini tagħhom u 
benefiëjarji potenzjali oħra jibqgħu, skont 
l-Artikolu 6(1), eliāibbli għal għajnuna 
mill-Istat Mexxej. Jekk ma jkun hemm l-
ebda Stat Mexxej, l-Istati Membri 
rappreŜentati fil-post għandhom jiftiehmu 
dwar liema Stat Membru se jikkoordina l-
għajnuna għaë-ëittadini mhux 
rappreŜentati. 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 3  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Biex jipprepara(w) għall-kriŜijiet, l-Istat 
Mexxej/l-Istati Mexxejja 
għandu/għandhom jassigura(w) li ë-
ëittadini mhux rappreŜentati jiāu inkluŜi fl-
ippjanar ta’ kontināenza tal-ambaxxati u 
tal-konsolati, li l-pjanijiet ta’ kontināenza 
jkunu kompatibbli u li l-ambaxxati u l-
konsolati kif ukoll id-delegazzjonijiet tal-
Unjoni jkunu infurmati sewwa dwar dawn 
l-arranāamenti. 

3. Biex tipprepara għall-kriŜijiet, id-
delegazzjoni tal-Unjoni tiŜgura li ë-
ëittadini mhux rappreŜentati jiāu inkluŜi fl-
ippjanar ta' kontināenza tal-ambaxxati u 
tal-konsolati, li l-pjanijiet ta' kontināenza 
jkunu kompatibbli u li l-ambaxxati u l-
konsolati jkunu infurmati sewwa dwar 
dawn l-arranāamenti. 

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. F’kaŜ ta’ kriŜi, l-Istat Mexxej/l-Istati 
Mexxejja jew l-Istat Membru li jkun qed 
jikkoordina l-għajnuna 
għandu/għandhom ikun(u) responsabbli 
biex jikkordina(w) u jmexxu l-għajnuna u 
l-operazzjonijiet biex jināabru ë-ëittadini 
mhux rappreŜentati, u jekk ikun meħtieā, 
jiŜgura(w) li ssir evakwazzjoni għal post 

4. F'kaŜ ta' kriŜi, id-delegazzjoni tal-
Unjoni Ewropea hija responsabbli biex 
tikkoordina u tmexxi l-għajnuna u l-
operazzjonijiet biex jināabru ë-ëittadini 
mhux rappreŜentati, u tikkoordina 
evakwazzjoni għal post sigur bl-appoāā 
tal-Istati Membri kkonëernati. Isservi wkoll 
ta' punt ta' kuntatt għall-Istati Membri 
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sigur bl-appoāā tal-Istati Membri l-oħra 
kkonëernati. Isservi wkoll ta' punt ta' 
kuntatt għall-Istati Membri mhux 
rappreŜentati, li permezz tiegħu jkunu 
jistgħu jirëievu informazzjoni dwar ië-
ëittadini tagħhom u jikkoordinaw l-
għajnuna meħtieāa. L-Istat(i) Mexxej(ja) 
jew l-Istat Membru li jkun qed 
jikkoordina l-għajnuna għaë-ëittadini 
mhux rappreŜentati jista’/jistgħu 
jfittex/ifittxu, jekk ikun xieraq, appoāā 
minn strumenti bħall-MekkaniŜmu għall-
Protezzjoni êivili tal-UE u l-istrutturi 
għall-immaniāāar tal-kriŜijiet tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-Istat 
Mexxej jew lill-Istat Membru li jkun qed 
jikkoordina l-għajnuna, l-informazzjoni 
kollha rilevanti dwar ië-ëittadini mhux 
rappreŜentati tagħhom preŜenti 
f’sitwazzjoni ta’ kriŜi.  

mhux rappreŜentati, li permezz tiegħu 
jkunu jistgħu jirëievu informazzjoni dwar 
ië-ëittadini tagħhom u jikkoordinaw l-
għajnuna meħtieāa. Id-delegazzjoni tal-
Unjoni u l-Istati Membri kkonëernati 
jistgħu jfittxu, jekk ikun xieraq, appoāā 
minn strumenti bħall-MekkaniŜmu għall-
Protezzjoni êivili tal-UE u l-istrutturi 
għall-immaniāāar tal-kriŜijiet tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lid-
delegazzjoni tal-Unjoni l-informazzjoni 
kollha rilevanti dwar ië-ëittadini mhux 
rappreŜentati tagħhom preŜenti 
f'sitwazzjoni ta' kriŜi.  

 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu 4 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 KAPITOLU 4a (ādid) 

 Proëeduri Finanzjarji 

 
 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 16a 

 Regoli āenerali 

 Fejn ëittadin mhux rappreŜentat jitlob 
assistenza fil-forma ta’avvanz finanzjarju 
jew ripatrijazzjoni, soāāetti għall-
Artikolu 6(1), tapplika l-proëedura li 
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āejja: 

 (a) ië-ëittadin mhux rappreŜentat għandu 
jintrabat li jħallas lura lill-Istat Membru 
taë-ëittadinanza tiegħu l-valur sħiħ ta’ 
kwalunkwe self finanzjarju jew spiŜa 
māarrba, flimkien ma’ tariffa konsolari 
jekk applikabbli, bl-uŜu tal-formola 
standard stabbilita fl-Anness 1; 

 (b) jekk ikun meħtieā mill-ambaxxata jew 
konsolat tal-għajnuna, l-Istat Membru ta’ 
ëittadinanza taë-ëittadin għandu mingħajr 
dewmien jipprovdi l-informazzjoni 
neëessarja dwar it-talba, u jispeëifika jekk 
kwalunkwe tariffa konsurali tkunx 
applikabbli; 

 (c) l-ambaxxata jew il-konsolat tal-
għajnuna għandu jinforma lill-Istat 
Membru ta’ nazzjonalità taë-ëittadin dwar 
kwalunkwe talba għal avvanz finanzjarju 
jew ripatrijazzjoni li jkun/tkun 
ipproëessa/t; 

 (d) b'talba bil-miktub mill-ambaxxata jew 
il-konsolat tal-għajnuna fil-format 
stabbilit fl-Anness 1, l-Istat Membru ta’ 
nazzjonalità taë-ëittadin għandu jagħti 
lura l-valur sħiħ ta’ kwalunkwe avvanz 
finanzjarju jew spejjeŜ minfuqa. 

Āustifikazzjoni 

Ara l-āustifikazzjoni għall-Emenda 25. 
 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 b (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 16b 

 Proëedura ffaëilitata f’sitwazzjonijiet ta’ 
kriŜi 

 1. F’sitwazzjonijiet ta’ kriŜi d-delegazzjoni 
tal-Unjoni għandha tikkoordina 
kwalunkwe evakwazzjoni jew appoāā 
ieħor mogħti lil ëittadin mhux 
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rappreŜentat mal-Istat Membru tan-
nazzjonalità taë-ëittadin. 

 2. Is-SEAE għandu jkollu l-mezzi 
finanzjarji neëessarji biex jikkoordina u 
jipprovdi assistenza rigward tħejjija għal 
sitwazzjonijiet ta’ kriŜi u fihom. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tieħu post u temenda l-Artikolu 13 tal-proposta għal Direttiva 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18a 

 L-Emendi għall-Annessi 

 Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 b 
fir-rigward ta' kull emenda għall-Annessi. 

 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18b 

 L-eŜerëizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
tingħata lill-Kummissjoni soāāetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

 2. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 18a għandha tingħata għal ta' 
Ŝmien indeterminat minn … *. 

 3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 18 a tista’ tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speëifikata f'dik id-deëiŜjoni. Din 
għandha ssir effettiva mill-jum wara l-
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pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speëifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-ebda att delegat 
diāà fis-seħħ. 

 4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.  

 5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 18 a 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx 
āiet espressa oāāezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi Ŝmien 
xahrejn (2) min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew jew lill-Kunsill jew 
jekk, qabel it-tmiem ta’ dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhux 
se joāāezzjonaw. Dak il-perjodu għandu 
jiāi estiŜ b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 ______ 

 *Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 

 
 
 
 
 


