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PajjiŜi terzi li ë-ëittadini tagħhom għandu jkollhom viŜa fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-
fruntieri esterni tal-UE 
COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD) 

Proposta għal regolament 

– 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

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

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 

li jelenka l-pajjiŜi terzi li ë-ëittadini tagħhom għandu jkollhom 

viŜa fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni 

u dawk li ë-ëittadini tagħhom huma eŜentati minn dik il-ħtieāa 

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

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

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea▌, 

Wara li l-abbozz tal-att leāislattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali, 

Waqt li jaāixxu skont il-proëedura leāislattiva ordinarja, 

                                                 
* Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 
indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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Billi: 

▌ 

(2) Sabiex tiāi Ŝgurata l-applikazzjoni effiëjenti tal-mekkaniŜmu ta' sospensjoni u ta' 
ëerti dispoŜizzjonijiet tal-mekkaniŜmu ta' reëiproëità u b'mod partikolari sabiex 
ikun jista' jittieħed kont adegwat tal-fatturi rilevanti kollha u l-implikazzjonijiet 
possibbli tal-applikazzjoni ta' dawn il-mekkaniŜmi, is-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni fir-rigward tad-determinazzjoni tal-kategoriji taë-
ëittadini tal-pajjiŜ terz ikkonëernat li għandu jkun soāāett għal sospensjoni 
temporanja tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa fil-qafas tal-mekkaniŜmu ta' 
reëiproëità, is-setgħat biex jiddeterminaw l-ambitu temporanju korrispondenti ta' 
dik is-sospensjoni, kif ukoll is-setgħat biex jimplimentaw il-mekkaniŜmu ta' 
sospensjoni. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eŜerëitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni1. Il-
proëedura ta' eŜami għandha tkun applikabbli għall-adozzjoni ta' tali atti. 

                                                 
1 ĀU L 55, 28.2.2011, p. 13. 
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(2a) Sabiex jiāi Ŝgurat l-involviment adegwat tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew fit-
tieni faŜi tal-applikazzjoni tal-mekkaniŜmu ta' reëiproëità, minħabba n-natura 
politika sensittiva tas-sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għaë-ëittadini 
kollha tal-pajjiŜ terz ikkonëernat u l-implikazzjonijiet orizzontali tagħha għall-
Istati Membri, il-pajjiŜi assoëjati ta' Schengen u l-Unjoni nnifisha, b'mod 
partikolari għar-relazzjonijiet esterni tagħhom u għall-funzjonament āenerali taŜ-
Ŝona Schengen, is-setgħat biex jadottaw atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandhom jiāu ddelegati lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta' ëerti elementi tal-mekkaniŜmu ta' reëiproëità. L-għoti ta' tali 
setgħat lill-Kummissjoni jqis il-ħtieāa għal diskussjoni politika dwar il-politika tal-
Unjoni dwar il-viŜi fiŜ-Ŝona Schengen. Dan jirrifletti wkoll il-ħtieāa li tiāi Ŝgurata 
t-trasparenza adegwata u ë-ëertezza legali fl-applikazzjoni tal-mekkaniŜmu ta' 
reëiproëità meta jiāu applikati għaë-ëittadini kollha tal-pajjiŜ terz ikkonëernat, 
b'mod partikolari permezz tal-emenda temporanja korrispondenti tal-Anness II 
għar-Regolament (KE) Nru 539/2001. Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluŜ fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
għandha tiŜgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha u adatta tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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(2b) Il-mekkaniŜmu rigward ir-reëiproëità għandu jkun applikabbli meta pajjiŜ terz 
elenkat fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 japplika rekwiŜit tal-viŜa 
għal ëittadini ta' Stat Membru wieħed jew aktar. 

(3) Il-mekkaniŜmu rigward ir-reëiproëità li għandu jiāi implimentat jekk wieħed jew 
aktar mill-pajjiŜi terzi inkluŜi fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 
japplika rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta’ Stat Membru wieħed jew aktar ▌ jeħtieā 
li jiāi adattat għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona flimkien mal-āurisprudenza 
tal-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq baŜijiet legali sekondarji. Barra 
minn hekk, il-mekkaniŜmu jeħtieā li jiāi adattat biex jipprevedi risposta tal-Unjoni 
bħala att ta’ solidarjetà, jekk wieħed mill-pajjiŜi terzi inkluŜi fl-Anness II għar-
Regolament (KE) Nru 539/2001 japplika rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta’ Stat 
Membru wieħed jew aktar. 

▌ 

(3a) Wara li jkunu rëevew notifika minn Stat Membru li pajjiŜ terz elenkat fl-Anness 

II għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 japplika rekwiŜit tal-viŜa għaë-ëittadini ta’ 

dak l-Istat Membru, l-Istati Membri kollha għandhom jirreaāixxu b’mod kollettiv, 

u b’hekk jipprovdu rispons tal-UE għal sitwazzjoni li taffettwa lill-Unjoni kollha 

kemm hi u li tagħti lok li ë-ëittadini tagħha jiāu soāāetti għal trattamenti differenti. 
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(3b) Reëiproëità sħiħa tal-viŜi hi objettiv li l-Unjoni għandha ssegwi b’mod proattiv fir-

relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiŜi terzi, u b’hekk tikkontribwixxi biex jittejbu l-

kredibbiltà u l-konsistenza tal-politika esterna tal-Unjoni fil-livell internazzjonali. 

(3c) Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniŜmu għas-sospensjoni 

temporanja tal-eŜenzjoni mill-viŜa għal pajjiŜ terz li jkun elenkat fl-Anness II 

għar-Regolament (KE) Nru 539/2001 f'kaŜ ta’ sitwazzjoni ta’ emerāenza, fejn ikun 

hemm bŜonn li jingħata rispons b'mod urāenti sabiex jiāu solvuti d-diffikultajiet li 

jkun qed jiffaëëja xi Stat Membru jew aktar, u li tieħu inkonsiderazzjoni l-impatt 

āenerali li tħalli din is-sitwazzjoni ta' emerāenza fuq l-Unjoni Ewropea kollha. 

(3d) śieda sostanzjali u f'daqqa kif imsemmi fl-Artikolu 1a(2) tindika limitu lil hinn 

minn 50 fil-mija. Dan jista' wkoll ikun aktar baxx jekk il-Kummissjoni tqis li hu 

applikabbli fil-kaŜ partikolari notifikat mill-Istat Membru taħt pressjoni. 

(3e) Rata baxxa ta' rikonoxximent kif imsemmija fl-Artikolu 1a(2) tindika rata ta' 
rikonoxximent tal-applikazzjonijiet tal-asil ta' madwar 3 jew 4 fil-mija. Din tista' 
wkoll tkun ogħla jekk il-Kummissjoni tqis li hi applikabbli fil-kaŜ partikolari 
notifikat mill-Istat Membru taħt pressjoni. 

(3f) Hu meħtieā li jiāi evitat u miāāieled kwalunke abbuŜ li jirriŜulta mill-għoti ta' 
vjaāāar mingħajr viŜa għall-Ŝjarat ta' soāāorn qasir għaë-ëittadini ta' pajjiŜ terz 
partikolari fejn huma joħolqu theddida għall-ordni pubbliku ("ordre public") u s-
sigurtà interna tal-Istati Membri. 
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▌ 

(6) Peress li ▌r-regoli tal-viŜa applikabbli għar-refuājati u l-persuni mingħajr stat 
introdotti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1932/2006 tal-21 ta' Diëembru 
2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001, ma japplikawx għal tali persuni 
meta dawn ikunu joqogħdu fir-Renju Unit jew l-Irlanda, hu neëessarju li tiāi ëëarata 
s-sitwazzjoni li tikkonëerna r-rekwiŜit tal-viŜa għal ëerti refuājati u persuni mingħajr 
stat li joqogħdu fir-Renju Unit jew fl-Irlanda. Dan ir-Regolament għandu jħalli lill-
Istati Membri fil-libertà li jiddeëiedu dwar l-eŜenzjoni mill-viŜa jew l-obbligu tal-
viŜa għal dik il-kategorija ta’ persuni skont l-obbligi internazzjonali tagħhom. Tali 
deëiŜjonijiet nazzjonali għandhom ikunu nnotifikati lill-Kummissjoni. 

 ▌ 

(8) ▌Dan ir-Regolament għandu jipprovdi baŜi legali għar-rekwiŜit tal-viŜa jew għall-
eŜenzjoni mill-viŜa għal detenturi ta’▌dokumenti tal-ivvjaāāar maħruāin minn ëerti 
entitajiet soāāetti għal-liāi internazzjonali li mhumiex organizzazzjonijiet 
intergovernattivi internazzjonali. 

(8a) Ir-Regolament (KE) 539/2001 għandu jkun mingħajr preāudizzju għall-
applikazzjoni tal- ftehimiet internazzjonali konkluŜi mill-Komunità Ewropea qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' dak ir-regolament li jimplikaw il-ħtieāa ta’ deroga mir-regoli 
komuni tal-viŜa, filwaqt li titqies il-āurisprudenza tal-Qorti tal-Āustizzja tal-Unjoni 
Ewropea. 
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(9) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi Ŝvilupp tal-acquis ta' Schengen, skont il-Protokoll 
li jintegra l-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, kif iddefinit fl-
Anness A tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/435/KE1 tal-20 ta' Mejju 1999 dwar id-
definizzjoni tal-acquis ta' Schengen sabiex jiāi determinat, skont id-disposizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, il-baŜi legali għal kull waħda mid-disposizzjonijiet jew deëiŜjonijiet li 
jikkostitwixxu l-acquis. 

(10) Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveāja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi Ŝvilupp tad-
dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluŜ mill-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveāja dwar l-
assoëjazzjoni ta’ dawn iŜ-Ŝewā Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-
iŜvilupp tal-acquis ta’ Schengen2, li jaqa' fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, il-
punt (B), tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 dwar ëerti 
arranāamenti għall-applikazzjoni ta' dak il-Ftehim3. 

                                                 
1 ĀU L 176, 10.7.1999, p. 1. 
2 ĀU L 176, 10.7.1999, p. 36. 
3 ĀU L 176, 10.7.1999, p. 31. 
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(11) Fir-rigward tal-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi Ŝvilupp tad-
dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen, fis-sens tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, 
il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoëjazzjoni tal-
Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iŜvilupp tal-
acquis ta’ Schengen1, li jaqa' fl-ambitu msemmi fl-Artikolu 1, il-punt (B) tad-
DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/437/KE li jinqara flimkien mal-Artikolu 3 tad-DeëiŜjoni 
tal-Kunsill 2008/146/KE2. 

(12) Fir-rigward tal-Liechtenstein, din id-DeëiŜjoni tikkostitwixxi Ŝvilupp tad-
dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fit-tifsira tal-Protokoll iffirmat bejn l-Unjoni 
Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinëipat ta' 
Liechtenstein dwar l-adeŜjoni tal-Prinëipat ta' Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-
Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-
assoëjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u 
l-iŜvilupp tal-acquis ta' Schengen, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt B, 
tad-DeëiŜjoni (…) 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-DeëiŜjoni tal-
Kunsill 2011/350/KE3. 

                                                 
1 ĀU L 53, 27.2.2008, p. 52. 
2 ĀU L 53, 27.2.2008, p. 1. 
3 ĀU L … 
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(13) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi Ŝvilupp tad-dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta' 
Schengen li fih ir-Renju Unit ma jipparteëipax, skont id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 
2000/365/KE tad-29 ta' Mejju 2000, dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u 
l-Irlanda ta' Fuq sabiex tipparteëipa f'xi dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen1. 
Għalhekk ir-Renju Unit mhuwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhuwiex 
marbut bih jew soāāett għall-applikazzjoni tiegħu. 

(14) Dan ir-Regolament jikkostitwixxi Ŝvilupp tad-dispoŜizzjonijiet tal-acquis ta’ 
Schengen li mhijiex qed tipparteëipa fih l-Irlanda, skont id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 
2002/192/KE tat-28 ta' Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f'xi 
disposizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen2. L-Irlanda għalhekk m'hijiex qed tieħu 
sehem fl-adozzjoni tiegħu u m'hijiex marbuta bih jew suāāetta għall-applikazzjoni 
tiegħu, 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT: 

                                                 
1 ĀU L 131, 1.6.2000, p. 43. 
2 ĀU L 64, 7.3.2002, p. 20. 
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Artikolu 1 

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2001 huwa b'dan emendat kif āej: 

1. L-Artikolu 1 huwa b'dan emendat kif āej: 

(aa) il-paragrafu 4 għandu jiāi sostitwit b'dan li āej: 

"4. Fejn pajjiŜ terz elenkat fl-Anness II japplika rekwiŜit tal-viŜa għaë-
ëittadini ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, id-dispoŜizzjonijiet li āejjin 
għandhom japplikaw: 

(a) fi Ŝmien (30) jum mill-implimentazzjoni mill-pajjiŜ terz tar-rekwiŜit 
tal-viŜa jew, f’kaŜijiet fejn jinŜamm ir-rekwiŜit tal-viŜa eŜistenti fi [... 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jemenda ...], fi 
Ŝmien (30) jum minn dik id-data ta’ dan ir-Regolament, l-Istat(i) 
Membru(i) kkonëernat(i) għandu/hom jinnotifika/w lill-Parlamet 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bil-miktub. 

Din in-notifika: 

(i) għandha tispeëifika d-data ta’ implimentazzjoni tal-miŜura u t-
tip(i) ta’ dokumenti tal-ivvjaāāar u viŜi kkonëernati; 
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(ii) għandha tinkludi spjegazzjoni dettaljata tal-miŜuri preliminari 
li l-Istat(i) Membru(i) kkonëernat(i) ħa/du bil-ħsieb li 
jiŜgura/w l-ivvjaāāar mingħajr viŜa mal-pajjiŜ terz ikkonëernat 
u għandha tinkludi l-informazzjoni rilevanti kollha; 

L-informazzjoni dwar dik in-notifika għandha tiāi ppubblikata 
mingħajr dewmien mill-Kummissjoni f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea, inkluŜa l-informazzjoni dwar id-data tal-
implimentazzjoni tal-miŜura u t-tip ta' dokumenti tal-ivvjaāāar u viŜi 
kkonëernati. 

Jekk il-pajjiŜ terz jiddeëiedi li jneħħi l-obbligu tal-viŜa qabel l-
iskadenza msemmija fl-ewwel subparagrafu, in-notifika 
m'għandhiex issir jew inkella għandha titneħħa u l-informazzjoni 
m'għandhiex tiāi ppubblikata; 

(b) il-Kummissjoni għandha, immedjatament wara d-data ta' 
pubblikazzjoni msemmija fil-punt (a) u b'konsultazzjoni mal-Istat 
Membru kkonëernat, tieħu passi mal-awtoritajiet tal-pajjiŜ terz 
kkonëernat, b'mod partikolari fl-oqsma politiëi, ekonomiëi u 
kummerëjali, sabiex jiāi stabbilit mill-ādid jew introdott l-ivvjaāāar 
mingħajr viŜa u għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mingħajr dewmien dwar dawn il-passi; 
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(c) jekk fi Ŝmien (90) jum mid-data ta' pubblikazzjoni msemmija fil-
punt (a) u minkejja l-passi kollha meħudin skont il-punt (b),  il-
pajjiŜ terz ma jkunx neħħa l-obbligu tal-viŜa, l-Istat(i) Membru(i) 
kkonëernat(i) jista' jitlob lill-Kummissjoni tissospendi l-eŜenzjoni 
mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëerti kategoriji ta' ëittadini tal-pajjiŜ terz 
ikkonëernat. Meta Stat Membru jagħmel tali talba, huwa għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwarha; 

(d) Il-Kummissjoni għandha, meta tqis passi ulterjuri skont il-punti (e), 
(f) jew (h), tieħu kont tal-eŜitu tal-miŜuri meħudin mill-Istat 
Membru kkonëernat, il-passi meħudin skont il-punt (b) sabiex jiāi 
stabbilit mill-ādid jew introdott l-ivvjaāāar mingħajr viŜa, u l-
konsegwenzi tas-sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għar-
relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha mal-pajjiŜ 
terz ikkonëernat; 
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(e) jekk il-pajjiŜ terz ikkonëernat ma jkunx neħħa l-obbligu tal-viŜa, il-
Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn (6) xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni msemmija fil-punt (a) u mbagħad f'intervalli ta' 
mhux itwal minn sitt xhur f'perijodu totali li ma jistax imur lil hinn 
mid-data li fiha l-att iddelegat imsemmi fil-punt (f) jidħol fis-seħħ 
jew jiāi oāāezzjonat: 

(i) tadotta, fuq talba tal-Istat(i) Membru(i) kkonëernat(i) jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, att ta' implimentazzjoni li jissospendi 
temporanjament l-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëerti 
kategoriji ta' ëittadini tal-pajjiŜ terz ikkonëernat għal perijodu 
ta' mhux aktar minn sitt xhur. Dan l-att ta' implimentazzjoni 
għandu jiddetermina data, fi Ŝmien 90 jum mid-dħul fis-seħħ 
tiegħu, li fiha s-sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa 
għandha ssir b'kont meħud tar-riŜorsi disponibbli fil-konsulati 
tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tista' testendi l-perijodu ta' 
din is-sospensjoni b'aktar perijodi ta' mhux aktar minn sitt 
xhur u tista' timmodifika l-kategoriji ta' ëittadini tal-pajjiŜ terz 
ikkonëernat li għalihom l-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa hija 
sospiŜa. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu 
adottati skont il-proëedura ta' eŜami msemmija fl-
Artikolu 4a(2). Mingħajr preāudizzju għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, matul il-perijodi ta' din is-
sospensjoni l-kategoriji kollha ta' ëittadini tal-pajjiŜ terz 
ikkonëernat mill-att(i) ta' implimentazzjoni għandhom ikunu 
meħtieāa li jkunu fil-pussess ta' viŜa meta jaqsmu l-fruntieri 
esterni tal-Istati Membri. 

jew 
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(ii) tippreŜenta lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 4a(1) rapport li 
jevalwa s-sitwazzjoni u li jkun fih ir-raāunijiet għaliex hija 
ddeëidiet li ma tissospendix l-eŜenzjoni tar-rekwiŜit tal-viŜa u 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'dan. 

F'dan ir-rapport għandhom jitqiesu l-fatturi rilevanti kollha, 
bħall-eŜitu tal-miŜuri meħudin mill-Istat Membru kkonëernat, 
il-passi meħudin skont il-punt (b) sabiex jiāi stabbilit mill-ādid 
jew introdott l-ivvjaāāar mingħajr viŜa, u l-konsegwenzi tas-
sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għar-
relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha mal-
pajjiŜ terz ikkonëernat. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
jista' jkollhom diskussjoni politika abbaŜi ta' dawn ir-rapporti; 
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(f) Jekk fi Ŝmien (24) jum mid-data ta' pubblikazzjoni msemmija fil-
punt (a), il-pajjiŜ terz ikkonëernat ma jkunx neħħa r-rekwiŜit tal-
viŜa, il-Kummissjoni għandha tadotta att iddelegat skont l-Artikolu 
X li jissospendi temporanjament għal perijodu ta' tnax-il xahar l-
applikazzjoni tal-Anness II għaë-ëittadini tal-pajjiŜ terz ikkonëernat. 
L-att ta' iddelegat għandu jiddetermina data, fi Ŝmien (90) jum mid-
dħul fis-seħħ tiegħu, li fiha s-sospensjoni tal-applikazzjoni tal-
Anness II għandha ssir b'kont meħud tar-riŜorsi disponibbli fil-
konsulati tal-Istati Membri u għandu jemenda l-Anness II kif 
meħtieā. Dan għandu jsir billi ħdejn l-isem tal-pajjiŜ terz 
ikkonëernat  tiddaħħal referenza għal nota f'qiegħ il-paāna li 
tindika li l-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa hija sospiŜa rigward dak il-
pajjiŜ terz u li tispeëifika l-perijodu ta' din is-sospensjoni.  

Mid-data meta s-sospensjoni tal-Anness II tidħol fis-seħħ jew meta 
oāāezzjoni għall-att iddelegat tkun āiet espressa skont l-Artikolu 
X(5), il-miŜuri meħudin fl-applikazzjoni tal-punt (e) fir-rigward tal-
pajjiŜ terz ikkonëernat, inkluŜ kwalunkwe att ta' implimentazzjoni 
adottat skont dik id-dispoŜizzjoni fir-rigward tan-notifika(i) tiegħu 
dwar dak il-pajjiŜ terz għandhom jiskadu.  
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Fil-kaŜ li l-Kummissjoni tkun ippreŜentat proposta leāislattiva kif 
imsemmija fil-punt (h), il-perijodu ta' tnax-il xahar għandu jiāi estiŜ 
għal perijodu ulterjuri ta' sitt xhur. Din l-estensjoni għandha tkun 
indikata fl-Anness II.; 

Mingħajr preāudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4 ta' dan ir-
Regolament, matul il-perijodi ta' din is-sospensjoni ë-ëittadini tal-
pajjiŜ terz ikkonëernat mill-att iddelegat għandhom ikunu meħtieāa 
li jkunu fil-pussess ta' viŜa meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati 
Membri.  

(g) kwalunkwe notifika sussegwenti magħmula minn Stat Membru 
ieħor skont il-punt (a) dwar l-istess pajjiŜ terz matul il-perijodu ta' 
applikazzjoni tal-miŜuri adottati skont il-proëeduri stabbiliti fil-punti 
(e)(i) jew (f) fir-rigward ta' dak il-pajjiŜ terz għandha tiāi 
amalgamata f'dawn il-proëeduri li għaddejjin mingħajr ma' jittawlu 
l-iskadenzi jew il-perijodi ta' applikazzjoni ta' tali miŜuri; 

(h) jekk fi Ŝmien (6) xhur wara d-data meta l-att iddelegat imsemmi fil-
punt (f) ikun daħal fis-seħħ il-pajjiŜ terz ikkonëernat ma jkunx 
neħħa l-obbligu tal-viŜa, il-Kummissjoni tista' tippreŜenta proposta 
leāislattiva, sabiex il-pajjiŜ terz jiāi trasferit mill-Anness II għall-
Anness I; 
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(i) il-proëeduri msemmijin fil-punti (e), (f) u (h) m'għandhomx 
jaffettwaw id-dritt tal-Kummissjoni li tippreŜenta f'kull ħin proposta 
li temenda dan ir-Regolament sabiex il-pajjiŜ terz ikkonëernat jiāi 
trasferit mill-Anness II għall-Anness I; 

(j) Fejn il-pajjiŜ terz ikkonëernat jabolixxi r-rekwiŜit tal-viŜa, l-Istat(i) 
Membru(i) għandu/hom minnufih jinnotifika/w lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni b'dan. In-notifika għandha 
tiāi ppubblikata mingħajr dewmien mill-Kummissjoni f'Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

Kwalunkwe att ta' implimentazzjoni adottat skont il-punt (e)(i) jew 
att iddelegat adottat skont il-punt (f) dwar il-pajjiŜ terz ikkonëernat 
għandu jiskadi sebat ijiem wara l-pubblikazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu. F'kaŜ li l-pajjiŜ terz ikkonëernat ikun introduëa 
rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta' Ŝewā Stati Membri jew aktar, l-atti 
ta' implimentazzjoni jew iddelegati li jikkonëernaw lil dak il-pajjiŜ 
terz għandu jiskadi sebat ijiem wara l-pubblikazzjoni tan-notifika 
dwar l-aħħar Stat Membru kkonëernat. In-notifika dwar din l-
iskadenza għandha tiāi ppubblikata mingħajr dewmien mill-
Kummissjoni f'Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
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F'kaŜ li l-pajjiŜ terz ikkonëernat jabolixxi r-rekwiŜit tal-viŜa 
mingħajr ma l-Istat(i) Membru(i) kkonëernat(i) jinnotifikah skont l-
ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha fuq inizjattiva tagħha 
stess tipproëedi mingħajr dewmien bil-pubblikazzjoni msemmija 
f'dak is-subparagrafu u t-tieni subparagrafu għandu japplika. ". 

(ab) il-paragrafu 5 għandu jitħassar. 

2. Għandu jiddaħħal l-Artikolu li āej: 

"Artikolu 1a▌ 

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

1. Stat Membru jista' jinnotifika lill-Kummissjoni jekk jiāi kkonfrontat 
b'ëirkostanza li āejja jew aktar li twassal għal sitwazzjoni ta' emerāenza li hu ma 
jkunx jista' jirremedja waħdu: 

(a) Ŝieda sostanzjali u f'daqqa▌, matul perijodu ta' sitt xhur, fl-għadd ta' 
ëittadini ta' pajjiŜ terz elenkat fl-Anness II li jinsabu li jkunu▌ qed joqogħdu 
fit-territorju tal-Istat Membru mingħajr id-dritt għal dan, meta mqabbla 
mal-istess perijodu fis-sena preëedenti jew mal-aħħar sitt xhur qabel l-
implimentazzjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta' dak 
il-pajjiŜ terz; 
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(b) Ŝieda sostanzjali u f'daqqa li twassal għal pressjonijiet speëifiëi fuq is-
sistema tal-asil matul perijodu ta' sitt xhur, meta mqabbel mal-istess 
perijodu fis-sena preëedenti, fl-għadd ta' applikazzjonijiet għal asil mië-
ëittadini ta' pajjiŜ terz elenkat fl-Anness II li għalihom ir-rata ta' 
rikonoxximent hija baxxa meta mqabbla mal-istess perijodu fis-sena 
preëedenti jew mal-aħħar sitt xhur qabel l-implimentazzjoni tal-eŜenzjoni 
mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta' dak il-pajjiŜ terz; 

(c) Ŝieda sostanzjali u f'daqqa▌, matul perijodu ta' sitt xhur, fl-għadd ta' 
applikazzjonijiet għar-riammissjoni rrifjutati, sottomessi minn Stat Membru 
lejn pajjiŜ terz elenkat fl-Anness II għaë-ëittadini tiegħu stess, meta mqabbla 
mal-istess perijodu fis-sena preëedenti jew mal-aħħar sitt xhur qabel l-
implimentazzjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta' dak 
il-pajjiŜ terz. 

Il-paragun mal-perijodu ta' sitt xhur qabel l-implimentazzjoni tal-eŜenzjoni mir-
rekwiŜit tal-viŜa għandu jkun applikabbli biss matul perijodu ta' 7 snin mid-data 
tal-implimentazzjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini ta' dak il-
pajjiŜ terz. 
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▌Din in-notifika għandha tkun motivata kif xieraq u għandha tinkludi data u 
statistika rilevanti kif ukoll spjegazzjoni dettaljata tal-miŜuri preliminari li jkun ħa 
l-Istat Membru kkonëernat bil-ħsieb li jirrimedja s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill minnufih wara li tkun 
irëeviet tali notifika mill-Istat Membru kkonëernat. 

▌ 

3. Il-Kummissjoni għandha teŜamina n-notifika(i) magħmula minn Stat Membru 
wieħed jew aktar skont il-paragrafu 2, b'kont meħud ta': 

(a) l-għadd ta' Stati Membri affettwati minn kwalunkwe waħda mis-
sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 2; 

(b) jekk xi waħda mië-ëirkostanzi speëifikati fis-subparagrafi a), b) jew c) tal-
paragrafu 2 jkunu preŜenti; 

(c) l-impatt globali taŜ-Ŝidiet fuq is-sitwazzjoni migratorja fl-Unjoni kif din tal-
aħħar tkun tidher mid-data pprovduta mill-Istati Membri▌; 
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(d) ir-rapporti mħejjija mill-FRONTEX▌, mill-Uffiëëju Ewropew ta’ Appoāā 
fil-Qasam tal-Asil▌jew l-Europol, skont ië-ëirkostanzi tal-kaŜ speëifiku 
nnotifikat; 

(e) il-kwistjoni āenerali tal-ordni pubbliku u s-sigurtà interna, 
f'konsultazzjoni mal-Istat(i) Membru(i) kkonëernat(i). 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-
riŜultati tal-eŜami. 

3a. Il-Kummissjoni għandha tqis il-konsegwenzi ta' sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-
rekwiŜit tal-viŜa għar-relazzjonijiet esterni tal-UE u l-Istati Membri tagħha mal-
pajjiŜ ikkonëernat, u taħdem f’koperazzjoni mill-qrib ma’ dak il-pajjiŜ terz biex 
jinstabu soluzzjonijiet alternattivi fit-tul. 

Meta l-Kummissjoni, abbaŜi ta' dan l-eŜami, tiddetermina li hija meħtieāa 
azzjoni, hija għandha, fi Ŝmien tliet xhur wara li tirëievi n-notifika, tadotta 
deëiŜjoni ta' implimentazzjoni li temporanjament tissospendi l-eŜenzjoni mir-
rekwiŜit tal-viŜa għal ëittadini tal-pajjiŜ terz ikkonëernat għal perijodu ta' sitt xhur. 
Id-DeëiŜjoni implimentattiva għandha tiāi adottata skont il-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 4a (2). Id-deëiŜjoni implimentattiva għandha tiddetermina 
d-data li fiha għandha tidħol fis-seħħ is-sospensjoni tal-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-
viŜa. 
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4. Qabel tmiem il-perijodu ta’ validità tad-deëiŜjoni implimentattiva adottata skont 
il-paragrafu 3, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istat(i) Membru(i) 
kkonëernat(i), għandha tippreŜenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
Ir-rapport jista’ jkun akkumpanjat minn proposta li temenda dan ir-Regolament 
sabiex ir-referenza għall-pajjiŜ terz ikkonëernat tiāi trasferita għall-Anness I. 

5. Fejn il-Kummissjoni tkun ipproponiet emenda għal dan ir-Regolament sabiex ir-
referenza għall-pajjiŜ terz tiāi trasferita għall-Anness I skont il-paragrafu 4, hi 
tista’ testendi l-validità tad-deëiŜjoni implimentattiva adottata skont il-paragrafu 3 
għal perijodu massimu ta' tnax-il xahar. Id-deëiŜjoni biex tiāi estiŜa l-validità tad-
deëiŜjoni implimentattiva għandha tiāi adottata skont il-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 4a (2).". 

2a. Għandu jiddaħħal l-Artikolu li āej: 

"L-Artikolu 1b 

Mhux aktar tard minn erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreŜenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jivvaluta l-effettività tar-reëiproëità u l-mekkaniŜmu ta' sospensjoni u għandha, jekk 
meħtieā, tippreŜenta proposta leāislattiva għall-emendar ta' dan ir-Regolament sabiex 
jiāu emendati l-mekkaniŜmi msemmijin hawn fuq. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jaāixxu fuq tali proposta permezz tal-proëedura leāislattiva ordinarja.". 
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▌ 

4. L-Artikolu 4 huwa b'dan emendat kif āej: 

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li āej: 

"1. Stat Membru jista’ jipprevedi eëëezzjonijiet mir-rekwiŜit tal-viŜa previst 
mill-Artikolu 1(1) jew mill-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa kif previst mill-
Artikolu 1(2), f'dak li jirrigwarda: 

(a) id-detenturi ta' passaporti diplomatiëi, ta' passaporti ta’ 
servizz/passaporti uffiëjali jew ta' passaporti speëjali; 

(aa) il-membri tal-ekwipaāā ta’ titjiriet ëivili u tat-tbaħħir fit-twettiq ta' 
dmirijiethom; 

(ab) il-membri tal-ekwipaāā tat-tbaħħir ëivili li jmorru barra mill-kosta u 
li jkollhom dokument ta' identità ta’ baħħara maħruā skont il-
Konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Nru 
108 tat-13 ta' Mejju 1958 u Nru 185 tas-16 ta' Āunju 2003) jew il-
Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali dwar il-
Faëilitazzjoni tat-Traffiku Marittimu Internazzjonali tad-9 ta' April 
1965 (Konvenzjoni FAL);. 



 

AM\1002038MT.doc 24/28 PE515.927v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(ac) l-ekwipaāā u l-membri tal-missjonijiet ta' emerāenza jew ta' riskju 
fil-kaŜ ta' diŜastru jew inëident; 

(b) l-ekwipaāā ëivili ta' vapuri li jbaħħru f'ibħra interni internazzjonali; 

(c) id-detenturi tad-dokumenti tal-ivvjaāāar maħruāin minn ▌ 
organizzazzjonijiet intergovernattivi internazzjonali li tagħhom huwa 
membru Stat Membru wieħed jew aktar, jew minn entitajiet oħra 
rikonoxxuti mill-Istat Membru kkonëernat bħala soāāetti għal-liāi 
internazzjonali, għall-▌uffiëjali ta' dawn l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet.". 

(b) fil-paragrafu 2 għandu jiŜdied il-punt ▌li āej: 

"(d) mingħajr preāudizzju għar-rekwiŜiti li jirriŜultaw mill-Ftehim Ewropew 
dwar it-Tneħħija tal-ViŜi għar-Refuājati ffirmat fi Strasburgu fl-20 
ta’April 1959, refuājati rikonoxxuti u persuni mingħajr stat u persuni oħra li 
m'għandhom ëittadinanza tal-ebda pajjiŜ li jirrisjedu fir-Renju Unit jew fl-
Irlanda u li huma detenturi ta' dokument tal-ivvjaāāar maħruā mir-▌Renju 
Unit jew l-Irlanda, li huwa rikonoxxut mill-Istat Membru kkonëernat.". 

▌ 
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5. Għandu jiddaħħal l-▌Artikolu (…) li āej: 

"Artikolu 4a▌  

1. Il-Kummissjoni għandha tiāi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011, li jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eŜerëizzju mill-
Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 

3. Meta l-Kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-
abbozz tal-att implimentattiv u għandu jkun applikabbli t-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.". 
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6. Għandu jiddaħħal l-Artikolu li āej: 

"Artikolu X ĀDID 
EŜerëizzju tad-delega 

1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija konferita fuq il-Kummissjoni soāāett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. 

2. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 1(4)(f) għandhom 
ikunu konferiti fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-
perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiāi estiŜa taëitament għal 
perijodi ta’ tul ta' Ŝmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
tmiem kull perijodu. 
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 1(4)(f) tista’ tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speëifikata f'dik id-deëiŜjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ mill-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speëifikata fiha. Din 
ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li jkun diāà fis-seħħ. 

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

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 1(4)(f) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiāix espressa oāāezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perijodu 
ta’ erba' xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joāāezzjonaw. Dak il-
perijodu għandu jiāi estiŜ b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.". 
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Artikolu 1a 

Fir-rigward tal-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament, il-proëedura prevista fl-Artikolu 1a 
tar-Regolament 539/2001 kif emendat, u b'mod partikolari d-dispoŜizzjonijiet tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 1a(2), għandhom japplikaw ukoll għall-pajjiŜi terzi li fir-rigward 
tagħhom āiet introdotta l-eŜenzjoni mir-rekwiŜit tal-viŜa qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. 

Artikolu 2 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

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

Magħmul fi Brussell, […] 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

 

_______Or. en 

 


