
PE635.386/ 1

MT

7.3.2019 A8-0047/ 001-002

EMENDI 001-002 
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapport
Claude Moraes A8-0047/2019
Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom 
meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, 
fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Proposta għal regolament (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jeħtieġx li ċ-
ċittadini tal-EU-27 ikollhom viża meta 
jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għal 
soġġorni qosra għal negozju jew għal 
turiżmu minn dakinhar li d-dritt tal-Unjoni 
ma jibqax japplika għar-Renju Unit. F'każ 
li r-Renju Unit jintroduċi ħtieġa ta' viża 
għall-persuni bin-nazzjonalità ta' mill-
inqas Stat Membru wieħed fil-futur, 
jenħtieġ li japplika l-mekkaniżmu ta' 
reċiproċità previst [fl-Artikolu 1(4) tar-
Regolament (KE) Nru 539/2001]26. 
Jenħtieġ li l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jaġixxu bla dewmien biex japplikaw il-
mekkaniżmu.

(6) Il-gvern tar-Renju Unit iddikjara l-
intenzjoni tiegħu li ma jeħtieġx li ċ-
ċittadini tal-EU-27 ikollhom viża meta 
jivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit għal 
soġġorni qosra għal negozju jew għal 
turiżmu minn dakinhar li d-dritt tal-Unjoni 
ma jibqax japplika għar-Renju Unit.

_________________
26 Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Din id-deċiżjoni hija bbażata fuq l-
aspettattiva li, fl-interess li jinżammu 
relazzjonijiet sodi, ir-Renju Unit se jagħti 
reċiproċità sħiħa fir-rigward tal-viża liċ-
ċittadini tal-Istati Membri kollha. F'każ li 
fil-futur ir-Renju Unit jintroduċi ħtieġa 
ta' viża għall-persuni bin-nazzjonalità ta' 
mill-inqas Stat Membru wieħed, jenħtieġ 
li japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità 
previst [fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament 
(KE) Nru 539/2001]1a. Jenħtieġ li l-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jaġixxu 
bla dewmien biex japplikaw il-
mekkaniżmu. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tissorvelja r-rispett tal-prinċipju ta' 
reċiproċità fuq bażi kontinwa u tinforma 
immedjatament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill bi kwalunkwe żvilupp li jista' 
jipperikola r-rispett ta' dan il-prinċipju.
_________________
1a Ara n-nota 23 f'qiegħ il-paġna.


