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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

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

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

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



RR\1255202MT.docx 3/49 PE729.924v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW...........5

NOTA SPJEGATTIVA ............................................................................................................25

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU .......................................26

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-
SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL..............................................................39

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI ...............................................................48

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT ......................................49



PE729.924v01-00 4/49 RR\1255202MT.docx

MT



RR\1255202MT.docx 5/49 PE729.924v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-
Regolament (UE) 2021/953 dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni 
ta' ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat 
COVID Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-
COVID-19.
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2022)0050),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 21(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0031/2022),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu,

– wara li kkunsidra l-ittra mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A9-00138/2022),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont ir-Regolament 
(UE) 2021/953, hemm l-obbligu li ċ-
ċertifikati tat-testijiet jinħarġu fuq il-bażi 
ta' żewġ tipi ta' testijiet tal-infezzjoni tas-
SARS-CoV-2, jiġifieri t-testijiet ta' 
amplifikazzjoni tal-aċidi nuklejċi 
molekulari (NAAT, molecular nucleic acid 
amplification test), inklużi dawk li jużaw 
traskrizzjoni inversa u reazzjoni katina bil-
polimerażi (RT-PCR, reverse transcription 
polymerase chain reaction), u testijiet 
rapidi tal-antiġeni, li jaħdmu billi jaqbdu 
proteini virali (antiġeni) permezz ta' 
immunoassaġġ tal-fluss laterali li jagħti 
riżultati f'anqas minn 30 minuta, dment li 
jsiru minn professjonisti tas-saħħa jew 
minn persunal tal-ittestjar imħarreġ. 
Madankollu, ir-Regolament (UE) 2021/953 
ma jkoprix l-assaġġ tal-antiġeni, bħal 
assaġġi ta' immunoassorbiment enzimatiku 
jew immunoassaġġi awtomatizzati li 
jittestjaw għall-antiġeni f'ambjent ta' 
laboratorju. Minn Lulju 2021, il-grupp ta' 
ħidma tekniku dwar it-testijiet dijanjostiċi 
tal-COVID-192, li huwa responsabbli mit-
tħejjija tal-aġġornamenti tal-listi komuni 
ta-testijiet rapidi tal-antiġeni3 tal-COVID-
19 bi qbil mal-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, stabbilit permezz tal-Artikolu 17 
tad-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill4, 
jirrieżamina wkoll il-proposti li jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri u mill-
manifatturi tal-assaġġi tal-antiġeni tal-
COVID-1COVID-199 f'ambjent ta' 
laboratorju. Dawn il-proposti huma 
vvalutati skont l-istess kriterji bħal dawk 
użati għat-testijiet rapidi tal-antiġeni, u l-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa stabbilixxa 
lista tal-assaġġi antiġeniċi f'ambjent ta' 
laboratorju li jissodisfaw dawk il-kriterji. 
B'riżultat ta' dan, u fi sforz biex jitwessa' l-
kamp ta' applikazzjoni tat-tipi differenti ta' 
testijiet dijanjostiċi li jistgħu jintużaw 
bħala l-bażi għall-ħruġ ta' Ċertifikat 
COVID Diġitali tal-UE, id-definizzjoni ta' 

(2) Skont ir-Regolament 
(UE) 2021/953, hemm l-obbligu li ċ-
ċertifikati tat-testijiet jinħarġu fuq il-bażi 
ta' żewġ tipi ta' testijiet tal-infezzjoni tas-
SARS-CoV-2, jiġifieri t-testijiet ta' 
amplifikazzjoni tal-aċidi nuklejċi 
molekulari (NAAT, molecular nucleic acid 
amplification test), inklużi dawk li jużaw 
traskrizzjoni inversa u reazzjoni katina bil-
polimerażi (RT-PCR, reverse transcription 
polymerase chain reaction), u testijiet 
rapidi tal-antiġeni, li jaħdmu billi jaqbdu 
proteini virali (antiġeni) permezz ta' 
immunoassaġġ tal-fluss laterali li jagħti 
riżultati f'anqas minn 30 minuta, dment li 
jsiru minn professjonisti tas-saħħa jew 
minn persunal tal-ittestjar imħarreġ. 
Madankollu, ir-Regolament (UE) 2021/953 
ma jkoprix l-assaġġ tal-antiġeni, bħal 
assaġġi ta' immunoassorbiment enzimatiku 
jew immunoassaġġi awtomatizzati li 
jittestjaw għall-antiġeni f'ambjent ta' 
laboratorju. Minn Lulju 2021, il-grupp ta' 
ħidma tekniku dwar it-testijiet dijanjostiċi 
tal-COVID-192, li huwa responsabbli mit-
tħejjija tal-aġġornamenti tal-listi komuni 
ta-testijiet rapidi tal-antiġeni3 tal-COVID-
19 bi qbil mal-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, stabbilit permezz tal-Artikolu 17 
tad-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill4, 
jirrieżamina wkoll il-proposti li jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri u mill-
manifatturi tal-assaġġi tal-antiġeni tal-
COVID-19 f'ambjent ta' laboratorju. Dawn 
il-proposti huma vvalutati skont l-istess 
kriterji bħal dawk użati għat-testijiet rapidi 
tal-antiġeni, u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa stabbilixxa lista tal-assaġġi 
antiġeniċi f'ambjent ta' laboratorju li 
jissodisfaw dawk il-kriterji. B'riżultat ta' 
dan, u fi sforz biex jitwessa' l-kamp ta' 
applikazzjoni tat-tipi differenti ta' testijiet 
dijanjostiċi li jistgħu jintużaw bħala l-bażi 
għall-ħruġ ta' Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE, id-definizzjoni ta' testijiet rapidi 
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testijiet rapidi tal-antiġeni jenħtieġ li tiġi 
adattata biex tinkludu assaġġi antiġeniċi 
f'ambjent ta' laboratorju. Għaldaqstant, 
jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati Membri 
joħorġu ċertifikati tat-test fuq il-bażi tat-
testijiet tal-antiġeni inklużi fil-lista komuni 
tal-UE li ġiet miftiehma, u li jiġu aġġornati 
regolarment mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa bħala li jissodisfaw il-kriterji ta' 
kwalità stabbiliti.

tal-antiġeni jenħtieġ li tiġi adattata biex 
tinkludu assaġġi antiġeniċi f'ambjent ta' 
laboratorju. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-Istati Membri joħorġu 
ċertifikati tat-test u, wara l-adozzjoni tar-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2022/2564a, ċertifikati ta' fejqan fuq 
il-bażi tat-testijiet tal-antiġeni inklużi fil-
lista komuni tal-UE li ġiet miftiehma, u li 
jiġu aġġornati regolarment mill-Kumitat 
għas-Sigurtà tas-Saħħa bħala li jissodisfaw 
il-kriterji ta' kwalità stabbiliti.

L-użu ta' testijiet tal-antiġeni għall-ħruġ 
ta' ċertifikati tal-fejqan skont ir-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2022/256 jinvolvi riskju miżjud li 
jinħarġu ċertifikati tal-fejqan ibbażati fuq 
testijiet pożittivi foloz. Il-possibbiltà li l-
Istati Membri jużaw testijiet tal-antiġeni 
għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-fejqan 
jenħtieġ li tibqa' fakultattiva, u tintuża 
b'mod partikolari meta d-disponibbiltà 
tat-testijiet NAAT tkun skarsa minħabba 
għadd kbir ta' infezzjonijiet fiż-żona 
kkonċernata jew minħabba raġunijiet 
oħrajn. B'mod partikolari, jekk tkun 
disponibbli kapaċità NAAT suffiċjenti, l-
Istati Membri jistgħu jkomplu joħorġu 
ċertifikati tal-fejqan biss abbażi ta' testijiet 
NAAT, li jitqiesu bħala l-aktar 
metodoloġija affidabbli għall-ittestjar tal-
każijiet ta' COVID-19 u tal-kuntatti. 
B'mod simili, l-Istati Membri jistgħu 
joħorġu ċertifikati tal-fejqan fuq il-bażi 
ta' testijiet tal-antiġeni matul perijodi ta' 
żieda fl-infezzjonijiet tas-SARS-CoV-2 u 
domanda għolja għat-testijiet jew nuqqas 
ta' kapaċità ta' NAAT, u jistgħu 
jirritornaw għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-
fejqan abbażi ta' testijiet NAAT biss 
ladarba l-infezzjonijiet jonqsu.

_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_mt

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_mt

3 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202

3 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
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2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf 2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf
4 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar 
id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE (ĠU L 293, 
5.11.2013, p. 1).

4 Id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa u li tħassar 
id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE (ĠU L 293, 
5.11.2013, p. 1).
4a Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni 
(UE) 2022/256 tat-22 ta' Frar 2022 li 
jemenda r-Regolament (UE) 2021/953 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-
rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati tal-fejqan 
ibbażati fuq testijiet rapidi tal-antiġeni 
(ĠU L 42, 23.2.2022, p. 4).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'mod partikolari fid-dawl tal-
emerġenza ta' varjanti ġodda tas-SARS-
CoV-2 ta' tħassib, se jkun kruċjali li 
jibqgħu jsiru żviluppi u studji tal-vaċċini 
kontra l-COVID-19 fil-ġlieda kontra l-
pandemija tal-COVID-19. F'dan il-kuntest, 
huwa importanti li tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tal-voluntiera fi provi 
kliniċi, jiġifieri, studji li jsiru biex jiġu 
investigati s-sikurezza jew l-effikaċja ta' 
mediċina, bħall-vaċċin kontra l-COVID-
19. Ir-riċerka klinika għandha rwol 
fundamentali fl-iżvilupp tal-
vaċċinazzjonijiet, u għalhekk jenħtieġ li 
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni volontarja fil-
provi kliniċi. Il-fatt li l-voluntiera jiġu 
mċaħħda mill-aċċess għaċ-Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE jista' jikkostitwixxi 
diżinċentiv kbir għall-parteċipazzjoni, li 
jdewwem il-konklużjoni tal-provi kliniċi u 
jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika 
b'mod aktar ġenerali. Barra minn hekk, l-
integrità tal-provi kliniċi, inkluż f'termini 
ta' data blinding u kunfidenzjalità, jenħtieġ 
li titħares biex tiġi żgurata l-validità tar-

(4) B'mod partikolari fid-dawl tal-
emerġenza ta' varjanti ġodda tas-SARS-
CoV-2 ta' tħassib, se jkun kruċjali li 
jibqgħu jsiru żviluppi u studji tal-vaċċini 
kontra l-COVID-19 fil-ġlieda kontra l-
pandemija tal-COVID-19. F'dan il-kuntest, 
huwa importanti li tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tal-voluntiera fi provi 
kliniċi, jiġifieri, studji li jsiru biex jiġu 
investigati s-sikurezza jew l-effikaċja ta' 
mediċina, bħall-vaċċin kontra l-COVID-
19. Ir-riċerka klinika għandha rwol 
fundamentali fl-iżvilupp tal-
vaċċinazzjonijiet, u għalhekk jenħtieġ li 
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni volontarja fil-
provi kliniċi. Il-fatt li l-voluntiera jiġu 
mċaħħda mill-aċċess għaċ-Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE jista' jikkostitwixxi 
diżinċentiv kbir għall-parteċipazzjoni, li 
jdewwem il-konklużjoni tal-provi kliniċi u 
jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika 
b'mod aktar ġenerali. Barra minn hekk, l-
integrità tal-provi kliniċi, inkluż f'termini 
ta' data blinding u kunfidenzjalità, jenħtieġ 
li titħares biex tiġi żgurata l-validità tar-
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riżultati tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu joħorġu 
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE lill-
parteċipanti fi provi kliniċi li jkunu ġew 
approvati mill-kumitati etiċi u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
irrispettivament minn jekk ikunux irċevew 
il-vaċċin kandidat kontra l-COVID-19 jew, 
biex jiġi evitat li jiddgħajfu l-istudji, id-
doża mogħtija lill-grupp ta' kontroll. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li Stati 
Membri oħra jistgħu jaċċettaw ċertifikati 
tal-vaċċinazzjoni għall-vaċċini kontra l-
COVID-19 li jkunu għaddejjin minn provi 
kliniċi biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet 
għall-moviment liberu stabbiliti, 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, b'rispons 
għall-pandemija tal-COVID-19. Jekk 
vaċċin kontra l-COVID-19 li jkun għaddej 
minn provi kliniċi sussegwentement 
jingħata awtorizzazzjoni biex jitqiegħed 
fis-suq b'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 726/20045, minn dak il-mument iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni għal dak il-
vaċċin ikunu jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953. Biex jiġi żgurat approċċ 
koerenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li titlob lill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa, liċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) jew lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (European 
Medicines Agency, EMA) biex joħorġu 
gwida fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati li jinħarġu għal vaċċin kontra l-
COVID-19 li jkun għaddej minn provi 
kliniċi u li jkun għadu ma ngħatax 
awtorizzazzjoni biex jitqiegħed fis-suq, li 
jenħtieġ li tqis il-kriterji etiċi u xjentifiċi 
meħtieġa meta jsiru l-provi kliniċi.

riżultati tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu joħorġu 
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE lill-
parteċipanti fi provi kliniċi li jkunu ġew 
approvati mill-kumitati etiċi u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
irrispettivament minn jekk ikunux irċevew 
il-vaċċin kandidat kontra l-COVID-19 jew, 
biex jiġi evitat li jiddgħajfu l-istudji, id-
doża mogħtija lill-grupp ta' kontroll. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li Stati 
Membri oħra jistgħu jaċċettaw ċertifikati 
tal-vaċċinazzjoni għall-vaċċini kontra l-
COVID-19 li jkunu għaddejjin minn provi 
kliniċi biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet 
għall-moviment liberu stabbiliti, 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, b'rispons 
għall-pandemija tal-COVID-19. Il-
perijodu ta' validità ta' tali ċertifikati tal-
vaċċinazzjoni jenħtieġ li ma jkunx itwal 
minn dak taċ-ċertifikati maħruġa għall-
vaċċini kontra l-COVID-19 approvati 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA). F'dan ir-rigward, il-ħruġ ta' 
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni lill-
parteċipanti fi provi kliniċi għall-vaċċini 
kontra l-COVID-19 u l-aċċettazzjoni ta' 
dawk iċ-ċertifikati huma kompetenza tal-
Istati Membri. Jekk vaċċin kontra l-
COVID-19 li jkun għaddej minn provi 
kliniċi sussegwentement jingħata 
awtorizzazzjoni biex jitqiegħed fis-suq 
b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 
726/20045, minn dak il-mument iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni għal dak il-
vaċċin ikunu jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953. Meta vaċċin kontra l-COVID-
19 li jkun għadda minn provi kliniċi ma 
jingħatax awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, jenħtieġ li ċ-ċertifikati tal-
vaċċinazzjoni maħruġa għal dak il-vaċċin 
kontra l-COVID-19 bi prova klinika ma 
jibqgħux validi. Biex jiġi żgurat approċċ 
koerenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li titlob lill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa, liċ-Ċentru Ewropew 
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għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) jew lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (European 
Medicines Agency, EMA) biex joħorġu 
gwida fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati li jinħarġu għal vaċċin kontra l-
COVID-19 li jkun għaddej minn provi 
kliniċi u li jkun għadu ma ngħatax 
awtorizzazzjoni biex jitqiegħed fis-suq, li 
jenħtieġ li tqis il-kriterji etiċi u xjentifiċi 
meħtieġa meta jsiru l-provi kliniċi.

_________________ _________________
5 Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1).

5 Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Madankollu, b'mod ġenerali, kif 
tagħmilha ċara r-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill (UE) 2022/1071a, fil-premessa 13 
tagħha, perċentwal ferm ogħla tal-
popolazzjoni huma protetti aħjar minn 
mard serju u mwiet mill-COVID-19 bħala 
riżultat tal-vaċċini disponibbli bħalissa 
kontra l-COVID-19. F'dan il-kuntest ta' 
titjib tas-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika, 
huwa aktar u aktar importanti li 
tissaħħaħ il-protezzjoni tad-dritt għall-
moviment liberu billi jiġu stabbiliti 
prinċipji komuni dwar meta l-Istati 
Membri jistgħu jattivaw restrizzjonijiet 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni li jivvjaġġaw 
b'Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE 
validu.
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_________________

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(UE) 2022/107 tal-25 ta' Jannar 2022 
dwar approċċ ikkoordinat biex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu sikur matul 
il-pandemija tal-COVID-19 u li 
tissostitwixxi r-Rakkomandazzjoni 
(UE) 2020/1475 (ĠU L 18, 27.1.2022, 
p. 110).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba f'hekk, ma jistax jiġi 
eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt 
ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-30 ta' Ġunju 
2022, id-data meta jiskadi r-Regolament 
(UE) 2021/953. Għalhekk huwa importanti 
li, f'każ li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
moviment liberu fuq il-bażi tas-saħħa 
pubblika jkunu għadhom fis-seħħ wara t-30 
ta' Ġunju 2022, jiġi evitat li ċ-ċittadini tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom jiġu 
mċaħħda mill-possibbiltà li jużaw iċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE 
tagħhom, li huma mod effettiv, sikur u li 
jħares il-privatezza biex jiġi ppruvat l-
istatus tal-COVID-19. Fl-istess waqt, meta 
wieħed iqis li kull restrizzjoni fuq il-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni li 
tiddaħħal fis-seħħ biex trażżan it-tixrid tas-
SARS-CoV-2, fosthom ir-rekwiżit li jiġu 
ppreżentati Ċertifikati COVID Diġitali tal-
UE, jenħtieġ li titneħħa minnufih hekk kif 
is-sitwazzjoni epidemjoloġika tippermetti, 
jenħtieġ li l-estensjoni tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) 2021/953 tkun 
limitata għal 12-il xahar. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-estensjoni ta' dak ir-
Regolament ma tiġix mifhuma bħala 

(8) Għaldaqstant, ma jistax jiġi eskluż 
li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu liċ-
ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt ta' 
moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-
30 ta' Ġunju 2022, id-data meta jiskadi r-
Regolament (UE) 2021/953. Għalhekk 
huwa importanti li, f'każ li ċerti 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu fuq 
il-bażi tas-saħħa pubblika jkunu għadhom 
fis-seħħ wara t-30 ta' Ġunju 2022, jiġi 
evitat li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom jiġu mċaħħda mill-
possibbiltà li jużaw iċ-Ċertifikati COVID 
Diġitali tal-UE tagħhom, fejn dan ikun 
meħtieġ mill-Istati Membri biex jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom għall-moviment liberu, li 
huma mod effettiv, sikur u li jħares il-
privatezza biex jiġi ppruvat l-istatus tal-
COVID-19. Fl-istess waqt, meta wieħed 
iqis li kull restrizzjoni fuq il-moviment 
liberu tal-persuni fl-Unjoni li tiddaħħal fis-
seħħ biex trażżan it-tixrid tas-SARS-CoV-
2, fosthom ir-rekwiżit li jiġu ppreżentati 
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE, jenħtieġ 
li titneħħa minnufih hekk kif is-sitwazzjoni 
epidemjoloġika tippermetti, jenħtieġ li l-
estensjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2021/953 tkun limitata għal 12-
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obbligu fuq l-Istati Membri, speċjalment 
dawk li jneħħu l-miżuri tas-saħħa pubblika 
tagħhom, li jżommu r-restrizzjonijiet fuq 
il-moviment liberu fis-seħħ. Is-setgħa 
ddelegata lill-Kummissjoni li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont 
ir-Regolament (UE) 2021/953 jenħtieġ li 
tiġi estiża bl-istess mod. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat li s-sistema taċ-Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE tkun tista' tadatta għall-
progress xjentifiku fit-trażżin tal-pandemija 
tal-COVID-19.

il xahar. Madankollu, l-użu taċ-Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE jenħtieġ li jkun 
rikjest biss meta jkun strettament meħtieġ 
u proporzjonat fid-dawl tas-sitwazzjoni 
epidemjoloġika u r-riskju għas-saħħa 
pubblika assoċjat. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-estensjoni ta' dak ir-
Regolament ma tiġix mifhuma bħala 
obbligu fuq l-Istati Membri, speċjalment 
dawk li jneħħu l-miżuri tas-saħħa pubblika 
tagħhom, li jżommu r-restrizzjonijiet fuq 
il-moviment liberu fis-seħħ. Jenħtieġ li 
kwalunkwe ħtieġa li l-Istati Membri 
jivverifikaw iċ-Ċertifikati COVID Diġitali 
tal-UE ma tipprovdix ġustifikazzjoni 
għall-introduzzjoni temporanja tal-
kontrolli fil-fruntieri interni. Is-setgħa 
ddelegata lill-Kummissjoni li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea skont 
ir-Regolament (UE) 2021/953 jenħtieġ li 
tiġi estiża bl-istess mod. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat li s-sistema taċ-Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE tkun tista' tadatta għal 
evidenza ġdida rigward l-effikaċja tat-
teknoloġiji tas-saħħa li jikkonċernaw il-
COVID-19 u għall-progress xjentifiku fit-
trażżin tal-pandemija tal-COVID-19.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Ir-rapport jenħtieġ li jkun 
fih, b'mod partikolari, ħarsa ġenerali lejn 
l-informazzjoni li waslet mingħand l-Istati 
Membri dwar ir-restrizzjonijiet għall-
moviment liberu, inklużi r-restrizzjonijiet 
applikati mill-Istati Membri, valutazzjoni 
tal-impatt ta' dan ir-Regolament fuq il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu, inkluż 
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l-ivvjaġġar u t-turiżmu, l-aċċettazzjoni ta' 
tipi differenti ta' vaċċini, l-impatt fuq id-
drittijiet fundamentali u fuq il-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni, kif ukoll l-
impatt fuq il-protezzjoni tad-data 
personali matul il-pandemija tal-COVID-
19. Huwa jenħtieġ li jivvaluta wkoll 
kwalunkwe użu nazzjonali mill-Istati 
Membri taċ-Ċertifikati COVID Diġitali 
tal-UE għal finijiet oħra għajr il-libertà 
ta' moviment, u jekk dan l-użu 
jikkostitwixxix ostakolu għall-moviment 
liberu. Barra minn hekk, ir-rapport 
jenħtieġ li jinkludi valutazzjoni tan-
neċessità u l-proporzjonalità tal-użu taċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE fid-
dawl tas-sitwazzjoni tal-pandemija u tal-
aħħar evidenza xjentifika disponibbli, 
filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-ECDC u tal-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, li 
jenħtieġ li jkunu inklużi wkoll fir-rapport. 
Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat bi 
proposta leġiżlattiva, b'mod partikolari 
biex jitqassar il-perijodu ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
hija speċifikament mistiedna tagħmel dan 
meta l-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-ECDC u tal-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 
jippermettu dan.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba l-urġenza tas-
sitwazzjoni relatata mal-pandemija tal-
COVID-19, jenħtieġ li dan ir-Regolament 
jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

(12) Sabiex ikun jista' jiġi applikat fil-
pront, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol 
fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data ġew ikkonsultati 
f'konformità mal-Artikolu 42 tar-
Regolament (UE) 2018/1725 u ppreżentaw 
opinjoni konġunta fi XXXX11,

(13) Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u l-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data ġew ikkonsultati 
f'konformità mal-Artikolu 42 tar-
Regolament (UE) 2018/1725 u ppreżentaw 
opinjoni konġunta fl-14 ta' Marzu 202211,

_________________ _________________
11 Għandha tiżdied ir-referenza. 11 ĠU ….

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a – punt ia (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

(ia) il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

(c) ċertifikat li jikkonferma li, wara 
riżultat pożittiv ta' test NAAT, jew test 
rapidu tal-antiġeni elenkat fil-lista komuni 
tal-UE ta' testijiet tal-antiġeni tal-COVID-
19 maqbula mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, imwettaq minn professjonisti tas-
saħħa jew minn persunal tal-ittestjar 
imħarreġ, id-detentur ikun fieq minn 
infezzjoni tas-SARS-CoV-2 (ċertifikat tal-
fejqan).

"(c) ċertifikat li jikkonferma li, wara 
riżultat pożittiv ta' test NAAT, jew test tal-
antiġeni elenkat fil-lista komuni tal-UE ta' 
testijiet tal-antiġeni tal-COVID-19 
maqbula mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, imwettaq minn professjonisti tas-
saħħa jew minn persunal tal-ittestjar 
imħarreġ, id-detentur ikun fieq minn 
infezzjoni tas-SARS-CoV-2 (ċertifikat tal-
fejqan)."

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test fis-seħħ Emenda

(2a) fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. Il-qafas ta' fiduċja għandu jkun 
ibbażat fuq infrastruttura tal-kjavi pubblika 
u jippermetti l-ħruġ u l-verifika affidabbli u 
sikuri tal-awtentiċità, il-validità u l-
integrità taċ-ċertifikati msemmijin fl-
Artikolu 3(1). Il-qafas ta' fiduċja għandu 
jippermetti għall-identifikazzjoni tal-frodi, 
b'mod partikolari l-falsifikazzjoni. Barra 
minn hekk, jista' jappoġġa l-iskambju 
bilaterali ta' listi ta' revoka ta' ċertifikati li 
jkun fihom l-identifikaturi uniċi taċ-
ċertifikati ta' ċertifikati rrevokati. Tali listi 
ta' revoka ta' ċertifikati ma għandu jkun 
fihom ebda data personali oħra. Il-verifika 
ta' ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), u 
fejn applikabbli, il-listi ta' revoka ta' 
ċertifikati ma għandhomx jirriżultaw fin-
notifika tal-emittent dwar il-verifika.

“2. Il-qafas ta' fiduċja għandu jkun 
ibbażat fuq infrastruttura tal-kjavi pubblika 
u jippermetti l-ħruġ u l-verifika affidabbli u 
sikuri tal-awtentiċità, il-validità u l-
integrità taċ-ċertifikati msemmijin fl-
Artikolu 3(1). Il-qafas ta' fiduċja għandu 
jippermetti għall-identifikazzjoni tal-frodi, 
b'mod partikolari l-falsifikazzjoni. Barra 
minn hekk, għandu jippermetti l-iskambju 
bilaterali ta' listi ta' revoka ta' ċertifikati li 
jkun fihom l-identifikaturi uniċi taċ-
ċertifikati ta' ċertifikati rrevokati. Tali listi 
ta' revoka ta' ċertifikati ma għandu jkun 
fihom ebda data personali oħra. Il-verifika 
ta' ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), u 
fejn applikabbli, il-listi ta' revoka ta' 
ċertifikati ma għandhomx jirriżultaw fin-
notifika tal-emittent dwar il-verifika."

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-vaċċin kontra 
l-COVID-19 u l-għadd ta' dożi 
amministrati lid-detentur, irrispettivament 
mill-Istat Membru fejn ikunu ġew 
amministrati;

(b) informazzjoni dwar il-vaċċini 
kontra l-COVID-19 u l-għadd ta' dożi 
amministrati lid-detentur, irrispettivament 
mill-Istat Membru fejn ikunu ġew 
amministrati;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu joħorġu wkoll iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 3(1) lil persuni li 
jipparteċipaw fi provi kliniċi li 
jikkonċernaw vaċċin kontra l-COVID-19 u 
li jkunu ġew approvati mill-kumitati etiċi u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, irrispettivament minn jekk ikunux 
ingħataw il-vaċċin kandidat jew id-doża 
amministrata lill-grupp ta' kontroll. L-
informazzjoni dwar il-vaċċin kontra l-
COVID-19 li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat 
tal-vaċċinazzjoni f'konformità mal-kampi 
tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness ma għandhiex iddgħajjef l-integrità 
tal-prova klinika. L-Istati Membri jistgħu 
jaċċettaw ċertifikati tal-vaċċinazzjoni 
maħruġa minn Stati Membri oħra 
f'konformità ma' dan il-paragrafu sabiex 
ineħħu r-restrizzjonijiet għall-moviment 
liberu stabbiliti, b'konformità mad-dritt tal-
Unjoni, biex jillimitaw it-tixrid tas-SARS-
CoV-2.

L-Istati Membri jistgħu joħorġu wkoll iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 3(1) lil persuni li 
jipparteċipaw fi provi kliniċi li 
jikkonċernaw vaċċin kontra l-COVID-19 u 
li jkunu ġew approvati mill-kumitati etiċi u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, irrispettivament minn jekk ikunux 
ingħataw il-vaċċin kandidat jew id-doża 
amministrata lill-grupp ta' kontroll. L-
informazzjoni dwar il-vaċċin kontra l-
COVID-19 li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat 
tal-vaċċinazzjoni f'konformità mal-kampi 
tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness ma għandhiex iddgħajjef l-integrità 
tal-prova klinika. Il-validità ta' tali 
ċertifikat tal-vaċċinazzjoni ma għandux 
ikun itwal miċ-ċertifikati tal-vaċċinazzjoni 
maħruġa skont dan il-paragrafu. L-Istati 
Membri jistgħu jaċċettaw ċertifikati tal-
vaċċinazzjoni maħruġa minn Stati Membri 
oħra f'konformità ma' dan il-paragrafu 
sabiex ineħħu r-restrizzjonijiet għall-
moviment liberu stabbiliti, b'konformità 
mad-dritt tal-Unjoni, biex jillimitaw it-
tixrid tas-SARS-CoV-2. Jekk vaċċin 
kontra l-COVID-19 li jkun għaddej minn 
provi kliniċi sussegwentement jingħata 
awtorizzazzjoni f'konformità mar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni maħruġa għal 
dak il-vaċċin jibqgħu validi skont l-ewwel 
subparagrafuta' dan il-paragrafu. Meta 
vaċċin kontra l-COVID-19 
sussegwentement jirċievi evalwazzjoni 
negattiva ta' applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
meta ma tintalab l-ebda awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal dak il-vaċċin, iċ-
ċertifikati maħruġa abbażi ta' dak il-
vaċċin ma għandhomx jibqgħu validi.;
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt -a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(-a) fl-Artikolu 7(1), it-tieni 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

Stat Membru jista' joħroġ ukoll, wara 
talba, iċ-ċertifikati tal-fejqan imsemmija fl-
Artikolu 3(1)(c) wara riżultat pożittiv ta' 
test rapidu tal-antiġeni elenkat fil-lista 
komuni tal-UE tat-testijiet tal-antiġeni tal-
COVID-19 maqbula mill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa mwettqa minn 
professjonisti tas-saħħa jew minn persunal 
tal-ittestjar imħarreġ.

"Stat Membru jista' joħroġ ukoll, fuq talba, 
iċ-ċertifikati tal-fejqan imsemmija fl-
Artikolu 3(1)(c) wara riżultat pożittiv ta' 
test tal-antiġeni elenkat fil-lista komuni tal-
UE tat-testijiet tal-antiġeni tal-COVID-19 
maqbula mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, imwettaq minn professjonisti tas-
saħħa jew minn persunal tal-ittestjar 
imħarreġ."

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt -aa (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(-aa) Fl-Artikolu 7(1), it-tielet 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

L-Istati Membri jistgħu joħorġu ċertifikati 
tal-fejqan fuq il-bażi ta' testijiet rapidi tal-
antiġeni mwettqa minn professjonisti tas-
saħħa jew minn persunal tal-ittestjar 
imħarreġ fl-1 ta' Ottubru 2021 jew wara, 
dment li t-test rapidu tal-antiġeni użat kien 
inkluż fil-lista komuni tal-UE tat-testijiet 
tal-antiġeni tal-COVID-19 maqbula mill-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa fiż-żmien 
meta ħareġ ir-riżultat tat-test pożittiv.

"L-Istati Membri jistgħu joħorġu ċertifikati 
tal-fejqan fuq il-bażi ta' testijiet tal-antiġeni 
mwettqa minn professjonisti tas-saħħa jew 
minn persunal tal-ittestjar imħarreġ fl-
1 ta' Ottubru 2021 jew wara, dment li t-test 
tal-antiġeni użat kien inkluż fil-lista 
komuni tal-UE tat-testijiet tal-antiġeni tal-
COVID-19 maqbula mill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa fiż-żmien meta ħareġ ir-
riżultat tat-test pożittiv."
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt -ab (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(-ab) Fl-Artikolu 7(1), ir-raba' 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

Ċertifikati tal-fejqan għandhom jinħarġu 
mhux qabel 11-il jum wara d-data li fiha l-
persuna kienet l-ewwel soġġetta għal test 
NAAT jew test rapidu tal-antiġeni li ta 
riżultat pożittiv.

"Ċertifikati tal-fejqan għandhom jinħarġu 
mhux qabel 11-il jum wara d-data li fiha l-
persuna kienet l-ewwel soġġetta għal test 
NAAT jew test tal-antiġeni li ta riżultat 
pożittiv."

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

(5a) fl-Artikolu 10, il-paragrafu 5 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

5. L-ebda lista ta' revoka ta' ċertifikati 
skambjata bejn l-Istati Membri skont l-
Artikolu 4(2) ma għandha tinżamm wara t-
tmiem tal-perijodu ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament.

"5. L-ebda lista ta' revoka ta' ċertifikati 
skambjata skont l-Artikolu 4(2) ma 
għandha tinżamm wara t-tmiem tal-
perijodu ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.";

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 11

Test fis-seħħ Emenda

(5b) l-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:
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Artikolu 11 "Artikolu 11

Restrizzjonijiet għall-moviment liberu u 
skambju ta' informazzjoni

Restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu u 
skambju ta' informazzjoni

1. Mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza tal-Istati Membri li jimponu 
restrizzjonijiet għal raġunijiet ta' saħħa 
pubblika, meta l-Istati Membri jaċċettaw 
ċertifikati tat-tilqim, ċertifikati ta' test li 
jindikaw riżultat negattiv jew ċertifikati ta' 
fejqan, huma għandhom iżommu lura milli 
jimponu restrizzjonijiet addizzjonali għall-
moviment liberu, bħal ittestjar 
addizzjonali relatat mal-ivvjaġġar għall-
infezzjoni mis-SARS-CoV-2 jew l-
awtoiżolament jew kwarantina jew l-
awtoiżolament mal-ivvjaġġar, dment li 
dawn ma jkunux meħtieġa u proporzjonati 
biex titħares is-saħħa pubblika b'reazzjoni 
għall-pandemija tal-COVID-19, filwaqt li 
titqies ukoll l-evidenza xjentifika 
disponibbli, inkluża data epidemjoloġika 
ppubblikata mill-ECDC abbażi tar-
Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza esklużiva tal-Istati Membri li 
jimponu restrizzjonijiet fuq il-moviment 
liberu għal raġunijiet ta' saħħa pubblika, 
huma għandhom iżommu lura milli 
jintroduċu restrizzjonijiet, ostakli jew 
rekwiżiti għall-eżerċizzju tad-dritt għall-
moviment liberu, dment li dawn ma jkunux 
strettament meħtieġa u proporzjonati biex 
titħares is-saħħa pubblika b'reazzjoni għall-
pandemija tal-COVID-19, filwaqt li titqies 
bis-sħiħ l-evidenza xjentifika disponibbli, 
inkluża data epidemjoloġika ppubblikata 
mill-ECDC abbażi tar-Rakkomandazzjoni 
(UE) 2020/1475.

2. Meta Stat Membru jesiġi, 
f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, li d-
detenturi taċ-ċertifikati msemmijin fl-
Artikolu 3(1) jgħaddu, wara d-dħul fit-
territorju tiegħu, minn kwarantina jew 
awtoiżolament jew li jiġu ttestjati għall-
infezzjoni mis-SARS-CoV-2, jew jekk 
jimponi restrizzjonijiet oħra fuq id-
detenturi ta' tali ċertifikati minħabba li, 
pereżempju, is-sitwazzjoni epidemjoloġika 
fi Stat Membru jew f'reġjun fi Stat 
Membru tmur għall-agħar malajr, b'mod 
partikolari b'riżultat ta' varjant tas-SARS-
CoV-2 ta' tħassib jew interess, huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra b'dan, jekk possibbli 
48 siegħa qabel l-introduzzjoni ta' tali 
restrizzjonijiet ġodda. Għal dak il-għan, l-
Istat Membru għandu jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja:

2. Meta Stat Membru, b'reazzjoni 
għall-pandemija tal-COVID-19, jintroduċi 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu, 
f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, dawk ir-
restrizzjonijiet ma għandhomx japplikaw 
għad-detenturi taċ-ċertifikati msemmijin 
fl-Artikolu 3(1).

3. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 2, meta Stat Membru, 
madankollu, jintroduċi restrizzjonijiet 
addizzjonali fuq l-ivvjaġġar jew 
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restrizzjonijiet li jillimitaw il-moviment 
liberu applikabbli għad-detenturi taċ-
ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), 
huwa jista' jagħmel dan biss f'konformità 
mal-prinċipji li ġejjin, stabbiliti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(UE) 2022/1071a:
(a) kwalunkwe restrizzjoni fuq il-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni 
stabbilita biex tillimita t-tixrid tal-COVID-
19 għandha tkun ibbażata fuq raġunijiet 
speċifiċi u limitati ta' interess pubbliku, 
jiġifieri l-protezzjoni tas-saħħa pubblika;
(b) kwalunkwe restrizzjoni ta' dan it-
tip, għandha tiġi applikata f'konformità 
mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, 
b'mod partikolari dawk tal-
proporzjonalità u n-nondiskriminazzjoni. 
Għalhekk, kwalunkwe miżura li tittieħed 
ma għandhiex tmur lil hinn minn dak li 
huwa strettament meħtieġ biex tiġi 
ssalvagwardjata s-saħħa pubblika;
(c) kwalunkwe restrizzjoni ta' dan it-
tip għandha titneħħa malli s-sitwazzjoni 
epidemjoloġika, inkluż fl-isptarijiet, tkun 
tippermetti li dan isir;
(d) l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe rekwiżit impost fuq 
iċ-ċittadini u n-negozji jipprovdi 
benefiċċju konkret għall-isforzi tas-saħħa 
pubblika biex tiġi miġġielda l-pandemija u 
ma joħloqx piż amministrattiv żejjed u bla 
bżonn;
(e) ma jista' jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, 
pereżempju bl-applikazzjoni ta' regoli 
aktar ġenerużi għall-ivvjaġġar lejn u 
minn Stat Membru ġar meta mqabbel 
mal-ivvjaġġar lejn u minn Stati Membri 
oħra;
(f) ir-restrizzjonijiet ma jistgħux 
ikunu diskriminatorji, jiġifieri, għandhom 
japplikaw bl-istess mod għaċ-ċittadini li 
jkunu qed jirritornaw tal-Istat Membru 
kkonċernat. Ir-restrizzjonijiet ma 
għandhomx ikunu bbażati fuq in-
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nazzjonalità tal-persuna kkonċernata;
(g) l-Istati Membri dejjem għandhom 
idaħħlu liċ-ċittadini tagħhom stess u liċ-
ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja 
tagħhom li jkunu residenti fit-territorju 
tagħhom. Fil-prinċipju, l-Istati Membri 
ma għandhomx jirrifjutaw id-dħul ta' 
persuni oħra li jivvjaġġaw minn Stati 
Membri oħra, u għandhom jiffaċilitaw it-
tranżitu rapidu mit-territorji tagħhom;
(h) l-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-ispeċifiċitajiet 
tar-reġjuni transfruntiera, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi, l-esklavi u ż-żoni 
ġeografikament iżolati u lill-ħtieġa ta' 
kooperazzjoni fil-livell lokali u dak 
reġjonali;
(i) l-Istati Membri għandhom jevitaw 
it-tħarbit fil-ktajjen tal-provvista u fl-
ivvjaġġar essenzjali u għandhom iżommu 
għaddejjin il-flussi tat-trasport, skont is-
sistema tal-"Korsiji Ħodor";
(j) l-Istati Membri għandhom 
jiskambjaw regolarment l-informazzjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha koperti mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din ir-
rakkomandazzjoni u jinformaw liċ-
ċittadini kif meħtieġ;
(k) ir-restrizzjonijiet ma għandhomx 
jieħdu l-forma ta' projbizzjonijiet fuq l-
operat ta' ċerti servizzi tat-trasport;
Barra minn hekk, f'sitwazzjoni bħal din, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra kif meħtieġ, jekk ikun 
possibbli 48 siegħa qabel l-introduzzjoni 
ta' tali restrizzjonijiet ġodda. Għal dak il-
għan, l-Istat Membru għandu jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja:

(a) ir-raġunijiet għal tali 
restrizzjonijiet;

(a) ir-raġunijiet għal tali 
restrizzjonijiet, inkluża d-data 
epidemjoloġika u l-evidenza xjentifika 
rilevanti kollha li jiġġustifikaw dawk ir-
restrizzjonijiet;

(b) il-kamp ta' applikazzjoni ta' tali (b) il-kamp ta' applikazzjoni ta' tali 
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restrizzjonijiet, filwaqt li jispeċifika liema 
detenturi ta' ċertifikati huma soġġetti għal 
tali restrizzjonijiet jew huma eżentati 
minnhom;

restrizzjonijiet, filwaqt li jispeċifika liema 
detenturi ta' ċertifikati huma soġġetti għal 
tali restrizzjonijiet jew huma eżentati 
minnhom;

(c) id-data u t-tul ta' żmien ta' tali 
restrizzjonijiet.

(c) id-data u t-tul ta' żmien ta' tali 
restrizzjonijiet.

3. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar il-ħruġ u l-
kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni taċ-
ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), 
inkluż il-vaċċini kontra l-COVID-19 li 
jaċċettaw skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 5(5).

4. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar il-ħruġ u l-
kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni taċ-
ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), 
inklużi l-vaċċini kontra l-COVID-19 li 
jaċċettaw skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 5(5).

4. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubbliku b'informazzjoni 
ċara, komprensiva u f'waqtha fir-rigward 
tal-paragrafi 2 u 3. Bħala regola ġenerali, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu dik l-
informazzjoni disponibbli pubblikament 
24 siegħa qabel ma r-restrizzjonijiet il-
ġodda jidħlu fis-seħħ, b'kont meħud tal-
ħtieġa ta' xi flessibbiltà għal emerġenzi 
epidemjoloġiċi. Barra minn hekk, l-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri tista' ssir disponibbli pubblikament 
mill-Kummissjoni b'mod ċentralizzat.

5. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubbliku informazzjoni ċara, 
komprensiva u f'waqtha fir-rigward tal-
paragrafi 2 u 3. Bħala regola ġenerali, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu dik l-
informazzjoni disponibbli pubblikament 
24 siegħa qabel ma r-restrizzjonijiet il-
ġodda jidħlu fis-seħħ, b'kont meħud tal-
ħtieġa ta' xi flessibbiltà għal emerġenzi 
epidemjoloġiċi. Barra minn hekk, l-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri tista' ssir disponibbli pubblikament 
mill-Kummissjoni b'mod ċentralizzat.;

_________________ _________________
1a Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(UE) 2022/107 tal-25 ta' Jannar 2022 
dwar approċċ ikkoordinat biex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu sikur matul 
il-pandemija tal-COVID-19 u li 
tissostitwixxi r-Rakkomandazzjoni 
(UE) 2020/1475 (ĠU L 18, 27.1.2022, 
p. 110)."

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 16
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Test fis-seħħ Emenda

(7a) l-Artikolu 16 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 16 "Artikolu 16

Rapport tal-Kummissjoni Rapport tal-Kummissjoni

1. Sal-31 ta' Ottubru 2021, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport għandu jinkludi ħarsa ġenerali 
fuq:

imħassar

(a) l-għadd ta' ċertifikati maħruġin 
skont dan ir-Regolament;

imħassar

(b) gwida mitluba skont l-
Artikolu 3(11) dwar l-evidenza xjentifika 
disponibbli u l-livell ta' standardizzazzjoni 
rigward il-ħruġ possibbli ta' ċertifikati tal-
fejqan abbażi ta' testijiet tal-antikorpi, 
inkluż l-ittestjar seroloġiku għall-
antikorpi kontra s-SARS-CoV-2, filwaqt li 
jitqiesu d-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà 
ta' dawn it-testijiet; u

imħassar

(c) l-informazzjoni riċevuta skont l-
Artikolu 11.

imħassar

2. Sal-31 ta' Marzu 2022, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ir-rapport għandu jinkludi, b'mod 
partikolari, valutazzjoni tal-impatt ta' dan 
ir-Regolament dwar il-faċilitazzjoni tal-
moviment liberu, inkluż dwar l-ivvjaġġar u 
t-turiżmu u l-aċċettazzjoni ta' tipi differenti 
ta' vaċċini, id-drittijiet fundamentali u n-
nondiskriminazzjoni, kif ukoll dwar il-
protezzjoni tad-data personali matul il-
pandemija tal-COVID-19.

Ir-rapport għandu jinkludi, b'mod 
partikolari, ħarsa ġenerali lejn l-
informazzjoni riċevuta mingħand l-Istati 
Membri skont l-Artikolu 11, inkluż lejn ir-
restrizzjonijiet applikati mill-Istati 
Membri, valutazzjoni tal-impatt ta' dan ir-
Regolament fuq il-faċilitazzjoni tal-
moviment liberu, inkluż fuq l-ivvjaġġar u 
t-turiżmu u l-aċċettazzjoni ta' tipi differenti 
ta' vaċċini, l-impatt fuq id-drittijiet 
fundamentali u fuq il-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, u l-impatt fuq il-
protezzjoni tad-data personali matul il-
pandemija tal-COVID-19. Huwa għandu 
jivvaluta wkoll kwalunkwe użu domestiku 
mill-Istati Membri taċ-Ċertifikati COVID 
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Diġitali tal-UE għal finijiet oħra għajr il-
libertà ta' moviment, u jekk tali użu 
jikkostitwix ostaklu għall-moviment 
liberu.
Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni 
tal-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-użu taċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE fid-
dawl tas-sitwazzjoni pandemika u tal-
aħħar evidenza xjentifika disponibbli, 
b'kont meħud tal-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-ECDC u tal-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, li 
għandhom ikunu inklużi wkoll fir-
rapport.

Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi, b'mod partikolari biex 
jiġi estiż il-perijodu ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, filwaqt li titqies l-
evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika 
fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19.

Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat minn 
proposta leġiżlattiva, biex jitqassar il-
perijodu ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni hija 
speċifikament mistiedna tagħmel dan 
meta l-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-ECDC u tal-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa jkunu 
jippermettu li dan isir."
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest
Matul in-negozjati li wasslu għall-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2021/952 dwar qafas għall-
ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, 
tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) biex jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu matul il-pandemija tal-COVID-19, il-Parlament Ewropew fittex li jiddefendi d-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri, li jiddefendi l-prinċipju 
ta' nondiskriminazzjoni, u li jiddefendi d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali. Huwa 
fittex li jagħmel dan filwaqt li rrikonoxxa li ċerti miżuri kienu meħtieġa biex jipproteġu s-
saħħa pubblika fiż-żmien tal-pandemija tal-COVID-19, u fittex li jiżgura li tali miżuri jkunu 
kkoordinati u prattiċi.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur
Bl-evoluzzjoni tal-pandemija matul dawn l-aħħar tnax-il xahar, huwa ċar li l-pandemija tal-
COVID-19 għadha magħna, anki jekk aħna nittamaw ħafna li l-agħar għadda. Din il-proposta 
tfittex li testendi l-perjodu ta' applikazzjoni taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE. L-approċċ 
tar-Rapporteur huwa li jiddefendi l-istess prinċipji li l-Parlament fittex li jiddefendi matul in-
negozjati sena ilu, jiġifieri l-protezzjoni tal-moviment liberu, l-iżgurar tar-rispett għall-
prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u l-protezzjoni tad-data personali. Ir-Rapporteur huwa 
konxju ħafna wkoll mill-ħtieġa li jiġi żgurat li l-użu taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jrid 
ikun limitat fiż-żmien u għandu jintemm ladarba s-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika tippermetti 
dan. L-iżgurar tad-dritt għall-moviment liberu u l-preservazzjoni taż-Żona Schengen mingħajr 
kontrolli fil-fruntieri interni jirrikjedu li nitbiegħdu mill-kunċett ta' ċertifikati meħtieġa għall-
ivvjaġġar bejn l-Istati Membri mill-aktar fis possibbli.
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21.4.2022

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU

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

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-
Regolament (UE) 2021/953 dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Rapporteur għal opinjoni: José Ramón Bauzá Díaz

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Punt ta' tluq

Ir-Regolament (UE) 2021/953 li jistabbilixxi l-qafas taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE 
għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-
tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan ġie adottat f'Ġunju 2021 u se jibqa' validu sat-30 ta' Ġunju 2022. 
Mill-adozzjoni tiegħu, iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE ġie varat b'suċċess madwar l-
Unjoni. Huwa kiseb ukoll sinifikat globali dejjem akbar billi ffaċilita l-ivvjaġġar internazzjonali 
sikur. 

Peress li l-perjodu ta' applikazzjoni għal dan ir-Regolament jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2022, hija 
meħtieġa reviżjoni mmirata ta' dan ir-Regolament, bil-għan li tkompli l-applikazzjoni tal-qafas 
taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE għal perjodu ta' żmien addizzjonali.

Il-Kummissjoni tipproponi li tillimita l-estensjoni għal 12-il xahar (sat-30 ta' Ġunju 2023), u li 
temenda għadd żgħir ta' dispożizzjonijiet oħra tar-Regolament (UE) 2021/953, relatati mal-
vaċċini.

Il-ħtieġa ta' ċertezza legali u prevedibbiltà kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-
industrija:

L-ewwel nett, minħabba r-rikonoxximent tas-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE 
bħala waħda mis-soluzzjonijiet diġitali ewlenin għar-restawr tal-ivvjaġġar fi ħdan l-UE u 
internazzjonali, huwa meħtieġ li jintlaħaq ftehim dwar il-validità standard tiegħu, sabiex jiġu 
evitati l-frammentazzjoni u d-diskrepanzi bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
tal-UE.

It-tieni nett, minn mindu ġie adottat ir-Regolament (UE) 2021/953, is-sitwazzjoni 
epidemjoloġika fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19 evolviet konsiderevolment. Minkejja 
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r-rati dejjem jiżdiedu ta' tilqim komplut, għad hemm diskrepanzi sinifikanti bejn ir-rati ta' tilqim 
fost l-Istati Membri u din tibqa' waħda mir-raġunijiet ewlenin li jipprevjenu t-tneħħija totali tar-
restrizzjonijiet għall-moviment liberu tal-persuni.

Ir-Rapporteur jirrimarka li estensjoni tas-sistema attwali taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE 
hija meħtieġa għar-raġunijiet li ġejjin:
1) Ħtieġa ta' regoli ċari, armonizzati u koerenti fil-livell tal-UE sabiex jiġi żgurat il-moviment 
liberu tal-persuni qabel l-istaġun tas-sajf tal-2022;
2) Ċertezza legali għall-industrija tat-turiżmu qabel l-istaġun il-ġdid tal-vaganzi;
3) Prevedibbiltà u kapaċità organizzattiva li għandhom jiġu żgurati sabiex jippermettu l-
moviment liberu tal-persuni u jiżguraw ir-reżiljenza tal-ivvjaġġar fi ħdan l-UE u dak barra l-
UE;

Madankollu, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li filwaqt li l-objettiv ewlieni tar-reviżjoni huwa li 
tiġi estiża l-applikazzjoni tar-Regolament u li jinżamm qafas legali u koordinat tal-UE, huwa 
meħtieġ li din l-estensjoni ma tinftiehemx bħala li tirrikjedi li l-Istati Membri, b'mod partikolari 
dawk li jneħħu l-miżuri nazzjonali tas-saħħa, iżommu jew jimponu restrizzjonijiet għall-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni matul l-istaġun tas-sajf tal-2022. Jeħtieġ li lanqas ma 
tinftiehem li tirrikjedi li l-Istati Membri jżommu jew jimponu l-użu taċ-Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE jew ta' sistemi oħra ta' ċertifikati COVID-19 għal finijiet domestiċi mhux 
meħtieġa u mhux ġustifikati.

Approċċ f'żewġ stadji għall-estensjoni tas-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE:

L-objettiv oriġinali u primarju tar-Regolament (UE) 2021/953 u konsegwentement l-użu taċ-
Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE huwa li jiffaċilita l-moviment liberu taċ-ċittadini u jevita li l-
Istati Membri jimponu miżuri unilaterali u/jew addizzjonali għal-libertà ta' moviment. 
Madankollu, l-Istati Membri adottaw aktar miżuri nazzjonali tas-saħħa pubblika li jimponu 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu sa mill-adozzjoni tar-Regolament. 

Għalhekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li:
1) Kwalunkwe estensjoni tas-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE u kwalunkwe 
restrizzjoni għall-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni, inkluż ir-rekwiżit li jiġu ppreżentati ċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE, jeħtieġ li jitneħħew hekk kif is-sitwazzjoni epidemjoloġika 
tippermetti;
2) Jeħtieġ li niżguraw ċertezza legali u prevedibbiltà kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-
industrija qabel l-istaġun tas-sajf tal-2022. Għalhekk, għandu jsir l-ewwel pass - l-estensjoni 
primarja għandha tkun limitata għal 4 xhur, sal-31 ta' Ottubru 2022;
3) Madankollu, ma jistax jiġi eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu liċ-ċittadini tal-Unjoni 
li jeżerċitaw id-dritt ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw prova tal-vaċċinazzjoni, tat-
testijiet u tal-fejqan mill-COVID-19 wara l-31 ta' Ottubru 2022. Fid-dawl tar-
rakkomandazzjonijiet tal-ECDC wara s-sitwazzjoni epidemjoloġika, tista' titqies meħtieġa 
estensjoni ulterjuri taċ-Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE;
4) F'dan il-każ, għandu jittieħed it-tieni pass - il-Kummissjoni għandha tkun tista' testendi l-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2021/953 b'4 xhur, sat-28 ta' Frar 2023, permezz ta' atti 
delegati;
5) Filwaqt li titqies l-evoluzzjoni tal-pandemija kif ukoll it-tneħħija tar-restrizzjonijiet 
nazzjonali mill-Istati Membri, jeħtieġ li jittieħed pass 'il quddiem fl-estensjoni ta' dan ir-
Regolament sabiex jintbagħat sinjal ġust u bbilanċjat liċ-ċittadini tal-UE. Għalhekk, jeħtieġ li 
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dan ir-Regolament jipprevjeni lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet nazzjonali milli jimponu 
restrizzjonijiet bla bżonn u mhux ġustifikati billi jużaw iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba f'hekk, ma jistax jiġi 
eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt 
ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-30 ta' Ġunju 
2022, id-data meta jiskadi r-Regolament 
(UE) 2021/953. Għalhekk huwa importanti 
li, f'każ li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
moviment liberu fuq il-bażi tas-saħħa 
pubblika jkunu għadhom fis-seħħ wara t-
30 ta' Ġunju 2022, jiġi evitat li ċ-ċittadini 
tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom 
jiġu mċaħħda mill-possibbiltà li jużaw iċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE 
tagħhom, li huma mod effettiv, sikur u li 
jħares il-privatezza biex jiġi ppruvat l-
istatus tal-COVID-19. Fl-istess waqt, meta 
wieħed iqis li kull restrizzjoni fuq il-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni li 
tiddaħħal fis-seħħ biex trażżan it-tixrid tas-
SARS-CoV-2, fosthom ir-rekwiżit li jiġu 
ppreżentati Ċertifikati COVID Diġitali tal-
UE, jenħtieġ li titneħħa minnufih hekk kif 
is-sitwazzjoni epidemjoloġika tippermetti, 
jenħtieġ li l-estensjoni tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) 2021/953 tkun 
limitata għal 12-il xahar. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-estensjoni ta' dak ir-
Regolament ma tiġix mifhuma bħala 
obbligu fuq l-Istati Membri, speċjalment 

(8) Minħabba f'hekk, ma jistax jiġi 
eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt 
ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-30 ta' Ġunju 
2022, id-data meta jiskadi r-Regolament 
(UE) 2021/953. Għalhekk huwa importanti 
li, f'każ li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
moviment liberu fuq il-bażi tas-saħħa 
pubblika jkunu għadhom fis-seħħ wara t-
30 ta' Ġunju 2022, jiġi evitat li ċ-ċittadini 
tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom 
jiġu mċaħħda mill-possibbiltà li jużaw iċ-
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE 
tagħhom, li huma mod effettiv, sikur u li 
jħares il-privatezza biex jiġi ppruvat l-
istatus tal-COVID-19. Fl-istess waqt, meta 
wieħed iqis li kull restrizzjoni fuq il-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni li 
tiddaħħal fis-seħħ biex trażżan it-tixrid tas-
SARS-CoV-2, fosthom ir-rekwiżit li jiġu 
ppreżentati Ċertifikati COVID Diġitali tal-
UE, jenħtieġ li titneħħa minnufih hekk kif 
is-sitwazzjoni epidemjoloġika tippermetti, 
jenħtieġ li l-estensjoni tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) 2021/953 tkun 
limitata għal 8 xhur, filwaqt li tiġi inkluża 
l-possibbiltà ta' estensjoni ulterjuri mill-
Kummissjoni permezz ta' atti delegati, 
jekk dan ikun meħtieġ u wara opinjoni 
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dawk li jneħħu l-miżuri tas-saħħa pubblika 
tagħhom, li jżommu r-restrizzjonijiet fuq 
il-moviment liberu fis-seħħ. Is-setgħa 
ddelegata lill-Kummissjoni li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kont ir-
Regolament (UE) 2021/953 jenħtieġ li tiġi 
estiża bl-istess mod. Jeħtieġ li jiġi żgurat li 
s-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE tkun tista' tadatta għall-progress 
xjentifiku fit-trażżin tal-pandemija tal-
COVID-19.

xjentifika taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(ECDC). Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
estensjoni ta' dak ir-Regolament ma tiġix 
mifhuma bħala obbligu fuq l-Istati 
Membri, speċjalment dawk li jneħħu l-
miżuri tas-saħħa pubblika tagħhom, li 
jżommu r-restrizzjonijiet fuq il-moviment 
liberu fis-seħħ. Minbarra dan, kwalunkwe 
ħtieġa ta' verifika taċ-ċertifikati stabbilit 
mir-Regolament (UE) 2021/953 ma 
għandhiex titqies li tiġġustifika r-
riintroduzzjoni temporanja tal-kontroll fil-
fruntieri interni. Is-setgħa ddelegata lill-
Kummissjoni li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kont ir-
Regolament (UE) 2021/953 jenħtieġ li tiġi 
estiża bl-istess mod. Jeħtieġ li jiġi żgurat li 
s-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE tkun tista' tadatta għall-progress 
xjentifiku fit-trażżin tal-pandemija tal-
COVID-19.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Is-sistema taċ-Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE wriet li hija l-unika 
sistema taċ-ċertifikat COVID-19 li 
tiffunzjona li titħaddem fuq skala kbira 
fil-livell internazzjonali. Minħabba 
f'hekk, l-EUDCC sar dejjem aktar 
sinifikanti fil-livell dinji u kkontribwixxa 
għall-indirizzar tal-pandemija fil-livell 
internazzjonali billi ffaċilita l-ivvjaġġar 
internazzjonali sikur kif ukoll l-irkupru 
ekonomiku. Sal-25 ta' Frar 2022, 
35 pajjiż u territorju mhux tal-UE huma 
konnessi mas-sistema tal-EUDCC, b'aktar 
mistennija li jissieħbu fil-futur. 
Madankollu, ir-Regolament 
(UE) 2021/953 jobbliga biss lill-Istati 
Membri jaċċettaw iċ-Ċertifikati COVID 
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Diġitali tal-UE maħruġa għal vaċċini li 
jkunu ngħataw awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq mill-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini. Għalhekk, dan ma 
jinkludix il-biċċa l-kbira tal-vaċċini li 
bħalissa huma amministrati madwar id-
dinja, inklużi dawk li lestew il-proċess ta' 
tqegħid fuq il-lista għall-użu ta' 
emerġenza tad-WHO. Dan idgħajjef ir-
rwol tas-sistema tal-EUDCC bħala waħda 
mis-soluzzjonijiet diġitali ewlenin biex 
jiġu restawrati l-mobilità internazzjonali u 
l-istandard globali de facto. Ħafna mill-
vaċċini li lestew il-proċess ta' tqegħid fuq 
il-lista għall-użu ta' emerġenza tad-WHO 
ma applikawx, u x'aktarx mhux se 
jagħmlu dan fil-futur, għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mal-
EMA jew ma' awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru, sempliċiment minħabba li l-
iżviluppaturi ma għandhomx l-intenzjoni 
li jqiegħdu dawk il-vaċċini fis-suq tal-UE. 
F'ħafna każijiet, l-istess vaċċini 
amministrati madwar l-UE u elenkati mir-
Regolament (UE) 2021/953 huma 
disponibbli taħt isem kummerċjali 
differenti f'pajjiżi oħra, u għalhekk 
jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament. Dan japplika wkoll 
għal xi wħud mill-vaċċini li l-UE qed 
tgħin biex tqassam taħt l-iskema COVAX.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Diversi Stati Membri użaw iċ-
Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE għal 
skopijiet domestiċi billi implimentaw 
miżuri nazzjonali biex jippermettu jew 
jipprojbixxu l-aċċess għal bars, ristoranti, 
lukandi, swali tal-kunċerti u postijiet 
oħra, minkejja l-fatt li l-effiċjenza ta' 
dawn il-miżuri fil-ġlieda kontra t-tixrid 
tal-virus mhijiex murija b'mod ċar. 
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Għalhekk, mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza tal-Istati Membri li jimponu 
restrizzjonijiet nazzjonali għal raġunijiet 
ta' saħħa pubblika u filwaqt li titqies il-
fażi attwali tal-pandemija, iċ-Ċertifikat 
COVID Diġitali tal-UE jenħtieġ li jaqdi l-
objettiv oriġinali u primarju tiegħu, 
jiġifieri li jintuża bħala għodda biex jiġi 
ffaċilitat il-moviment liberu u l-
koordinazzjoni fil-livell tal-UE. Iċ-
ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jenħtieġ 
li ma jinftiehemx bħala miżura 
alternattiva għall-Istati Membri biex 
jimponu restrizzjonijiet mhux ġustifikati u 
sproporzjonati għal finijiet nazzjonali 
bħall-permess jew il-projbizzjoni tal-
aċċess għal bars, ristoranti, lukandi, swali 
tal-kunċerti u postijiet oħra.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Sabiex jiġi estiż, jekk dan ikun 
meħtieġ u ġġustifikat, l-użu taċ-ċertifikat 
COVID Diġitali, jenħtieġ li tiġi delegata 
lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-estensjoni tal-perjodu ta' 
referenza li matulu japplikaw il-miżuri 
previsti mir-Regolament (UE) 2021/953. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, 
ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 
f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
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Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Meta jitqies li ċ-Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE huwa l-bażi għal 
moviment liberu sikur u koordinazzjoni 
fil-livell tal-UE, huwa importanti li jiġi 
implimentat b'mod konsistenti b'mod 
partikolari fir-rigward tar-regoli dwar it-
tfal u l-adulti żgħażagħ taħt it-18-il sena.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fl-Artikolu 1, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
“2a. Dan japplika għall-ħruġ, il-
verifika u l-aċċettazzjoni ta' ċertifikati 
COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-
testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE), stabbilit bir-Regolament 
(UE) 2021/953, matul il-perjodu mill-
1 ta' Lulju 2021 sat-28 ta' Frar 2022 ("il-
perjodu ta' referenza")."

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ba (ġdid)
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Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 3 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fl-Artikolu 3, jiġi miżjud il-
punt 11a li ġej:
“11a. Meta l-Kummissjoni ssib, abbażi 
tal-evidenza xjentifika u tas-sitwazzjoni 
epidemjoloġika disponibbli fl-Unjoni fir-
rigward tal-pandemija tal-COVID-19, li l-
użu taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE 
għadu meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 12 biex temenda l-perjodu ta' 
referenza speċifikat fis-subparagrafu 2a 
tal-Artikolu 1 skont dan. Kwalunkwe 
emenda bħal din tista' testendi biss il-
perjodu ta' referenza b'mhux aktar minn 
erba' xhur, u l-perjodu ta' referenza ma 
jistax jiġi estiż lil hinn mit-
30 ta' Ġunju 2023."

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(a a) Fl-Artikolu 5(5), l-ewwel 
subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

5. Meta l-Istati Membri jaċċettaw prova 
tat-tilqim sabiex jirrinunzjaw għar-
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu 
stabbiliti, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, 
biex jillimitaw it-tixrid tas-SARS-CoV-2, 
huma għandhom jaċċettaw ukoll, taħt l-
istess kundizzjonijiet, ċertifikati tat-tilqim 
maħruġin minn Stati Membri oħra 
f'konformità ma' dan ir-Regolament għal 
vaċċin kontra l-COVID-19 li jkun ingħata 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004.

"5. Meta l-Istati Membri jaċċettaw prova 
tat-tilqim sabiex jirrinunzjaw għar-
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu 
stabbiliti, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, 
biex jillimitaw it-tixrid tas-SARS-CoV-2, 
huma għandhom jaċċettaw ukoll, taħt l-
istess kundizzjonijiet, ċertifikati tat-tilqim 
maħruġin minn Stati Membri oħra 
f'konformità ma' dan ir-Regolament għal 
vaċċini kontra l-COVID-19 li jkunu 
ngħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, jew vaċċini li jkunu lestew 
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il-proċess ta' tqegħid fuq il-lista għall-użu 
ta' emerġenza.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=MT))

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(5 a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

1. Mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza tal-Istati Membri li jimponu 
restrizzjonijiet għal raġunijiet ta' saħħa 
pubblika, meta l-Istati Membri jaċċettaw 
ċertifikati tat-tilqim, ċertifikati ta' test li 
jindikaw riżultat negattiv jew ċertifikati ta' 
fejqan, huma għandhom iżommu lura milli 
jimponu restrizzjonijiet addizzjonali għall-
moviment liberu, bħal ittestjar 
addizzjonali relatat mal-ivvjaġġar għall-
infezzjoni mis-SARS-CoV-2 jew l-
awtoiżolament jew kwarantina jew l-
awtoiżolament mal-ivvjaġġar, dment li 
dawn ma jkunux meħtieġa u 
proporzjonati biex titħares is-saħħa 
pubblika b'reazzjoni għall-pandemija tal-
COVID-19, filwaqt li titqies ukoll l-
evidenza xjentifika disponibbli, inkluża 
data epidemjoloġika ppubblikata mill-
ECDC abbażi tar-
Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475. 
Mingħajr preġudizzju għall-kompetenza 
tal-Istati Membri li jimponu 
restrizzjonijiet għal raġunijiet ta' saħħa 
pubblika, meta l-Istati Membri jaċċettaw 
ċertifikati tat-tilqim, ċertifikati ta' test li 
jindikaw riżultat negattiv jew ċertifikati ta' 
fejqan, huma għandhom iżommu lura 
milli jimponu restrizzjonijiet addizzjonali 
għall-moviment liberu, bħal ittestjar 

"1. Mingħajr preġudizzju għall-
kompetenza tal-Istati Membri li jimponu 
restrizzjonijiet għal raġunijiet ta' saħħa 
pubblika, meta l-Istati Membri jaċċettaw 
ċertifikati tat-tilqim, ċertifikati ta' test li 
jindikaw riżultat negattiv jew ċertifikati ta' 
fejqan, huma għandhom iżommu lura milli 
jimponu restrizzjonijiet addizzjonali għall-
moviment liberu, filwaqt li jqisu data 
epidemjoloġika ppubblikata mill-ECDC 
abbażi tar-Rakkomandazzjoni (UE) 
2020/1475.
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addizzjonali relatat mal-ivvjaġġar għall-
infezzjoni mis-SARS-CoV-2 jew l-
awtoiżolament jew kwarantina jew l-
awtoiżolament mal-ivvjaġġar, dment li 
dawn ma jkunux meħtieġa u 
proporzjonati biex titħares is-saħħa 
pubblika b'reazzjoni għall-pandemija tal-
COVID-19, filwaqt li titqies ukoll l-
evidenza xjentifika disponibbli, inkluża 
data epidemjoloġika ppubblikata mill-
ECDC abbażi tar-
Rakkomandazzjoni (UE) 2020/1475.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=MT))

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(5b) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

3. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra dwar il-ħruġ u l-
kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni taċ-
ċertifikati msemmijin fl-Artikolu 3(1), 
inkluż il-vaċċini kontra l-COVID-19 li 
jaċċettaw skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 5(5).

"3. L-Istati Membri għandhom 
jallinjaw kwalunkwe politika nazzjonali 
dwar l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikati 
msemmija fl-Artikolu 3(1) għall-finijiet 
tal-ivvjaġġar kemm jista' jkun mill-qrib 
mal-kundizzjonijiet kif stabbiliti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 
2022/107 tal-25 ta' Jannar 2022 ("ir-
Rakkomandazzjoni") dwar approċċ 
ikkoordinat biex jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu sikur matul il-pandemija tal-
COVID-19 jew, fil-każ ta' bidliet futuri, l-
aħħar rakkomandazzjoni emendata jew 
applikabbli. Dan jinkludi l-aċċettazzjoni 
ta' ċertifikati tat-test ibbażati fuq it-tipi 
kollha ta' testijiet meqjusa bħala eliġibbli 
fir-Rakkomandazzjoni, l-aċċettazzjoni tat-
tipi differenti ta' testijiet għad-durata 
sħiħa tal-validità tagħhom kif speċifikat 
fir-Rakkomandazzjoni, u l-aċċettazzjoni 
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ta' ċertifikati tat-tilqim u tal-fejqan skont 
il-kundizzjonijiet u għad-durata sħiħa kif 
speċifikat fir-Rakkomandazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
dwar kwalunkwe deroga għal skopijiet ta' 
vvjaġġar mill-kundizzjonijiet ta' 
aċċettazzjoni maqbula fir-
Rakkomandazzjoni u msemmijin fl-
Artikolu 3(1), inkluż il-vaċċini kontra l-
COVID-19 li jaċċettaw skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 5(5) ta' dan ir-
Regolament, billi jipprovdi ġustifikazzjoni 
għall-ħtieġa ta' tali deroga biex tiġi 
protetta s-saħħa pubblika. "

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=MT))

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Fl-Artikolu 11, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
“4a. L-Istati Membri għandhom 
joqogħdu lura milli jużaw dan ir-
Regolament biex jintroduċu aktar 
restrizzjonijiet għal skopijiet nazzjonali";
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POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI
TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-

IKEL

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

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-
Regolament (UE) 2021/953 dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID 
Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19.
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel: Pascal Canfin 
(rapporteur)

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jippreżenta lill-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont ir-Regolament (UE) 
2021/953, iċ-ċertifikati tat-testijiet 
għandhom jinħarġu fuq il-bażi ta' żewġ tipi 
ta' testijiet tal-infezzjoni tas-SARS-CoV-2, 
jiġifieri t-test ta' amplifikazzjoni tal-aċidu 
nuklejku molekulari (NAAT, molecular 
nucleic acid amplification test), inkluż 
dawk li jużaw traskrizzjoni inversa u 
reazzjoni katina bil-polimerażi (RT-PCR, 
reverse transcription polymerase chain 
reaction), u testijiet rapidi tal-antiġeni, li 
jaħdmu billi jaqbdu proteini virali 
(antiġeni) permezz ta' immunoassaġġ tal-
fluss laterali li jagħti riżultati f'anqas minn 
30 minuta, dment li jsiru minn 

(2) Skont ir-Regolament (UE) 
2021/953, iċ-ċertifikati tat-testijiet 
għandhom jinħarġu fuq il-bażi ta' żewġ tipi 
ta' testijiet tal-infezzjoni tas-SARS-CoV-2, 
jiġifieri t-test ta' amplifikazzjoni tal-aċidu 
nuklejku molekulari (NAAT, molecular 
nucleic acid amplification test), inkluż 
dawk li jużaw traskrizzjoni inversa u 
reazzjoni katina bil-polimerażi (RT-PCR, 
reverse transcription polymerase chain 
reaction), u testijiet rapidi tal-antiġeni, li 
jaħdmu billi jaqbdu proteini virali 
(antiġeni) permezz ta' immunoassaġġ tal-
fluss laterali li jagħti riżultati f'anqas minn 
30 minuta, dment li jsiru minn 
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professjonisti tas-saħħa jew minn persunal 
tal-ittestjar imħarreġ. Madankollu, ir-
Regolament (UE) 2021/953 ma jkoprix l-
assaġġ tal-antiġeni, bħal assaġġi ta' 
immunoassorbiment enzimatiku jew 
immunoassaġġi awtomatizzati li jittestjaw 
għall-antiġeni f'ambjent ta' laboratorju. 
Minn Lulju 2021, il-grupp ta' ħidma 
tekniku dwar it-testijiet dijanjostiċi tal-
COVID-19, li huwa responsabbli mit-
tħejjija tal-aġġornamenti tal-listi komuni 
ta-testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19 
bi qbil mal-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, stabbilit permezz tal-Artikolu 17 
tad-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
jirrieżamina wkoll il-proposti li jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri u mill-
manifatturi tal-assaġġi tal-antiġeni tal-
COVID-19 f'ambjent ta' laboratorju. Dawn 
il-proposti huma vvalutati skont l-istess 
kriterji bħal dawk użati għat-testijiet rapidi 
tal-antiġeni, u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa stabbilixxa lista tal-assaġġi 
antiġeniċi f'ambjent ta' laboratorju li 
jissodisfaw dawk il-kriterji. B'riżultat ta' 
dan, u fi sforz biex jitwessa' l-kamp ta' 
applikazzjoni tat-tipi differenti ta' testijiet 
dijanjostiċi li jistgħu jintużaw bħala l-bażi 
għall-ħruġ ta' Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE, id-definizzjoni ta' testijiet rapidi 
tal-antiġeni jenħtieġ li tiġi adattata biex 
tinkludu assaġġi antiġeniċi f'ambjent ta' 
laboratorju. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-Istati Membri joħorġu 
ċertifikati tat-test fuq il-bażi tat-testijiet tal-
antiġeni inklużi fil-lista komuni tal-UE li 
ġiet miftiehma, u li jiġu aġġornati 
regolarment mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa bħala li jissodisfaw il-kriterji ta' 
kwalità stabbiliti.

professjonisti tas-saħħa jew minn persunal 
tal-ittestjar imħarreġ. Madankollu, ir-
Regolament (UE) 2021/953 ma jkoprix l-
assaġġ tal-antiġeni, bħal assaġġi ta' 
immunoassorbiment enzimatiku jew 
immunoassaġġi awtomatizzati li jittestjaw 
għall-antiġeni f'ambjent ta' laboratorju. 
Minn Lulju 2021, il-grupp ta' ħidma 
tekniku dwar it-testijiet dijanjostiċi tal-
COVID-19, li huwa responsabbli mit-
tħejjija tal-aġġornamenti tal-listi komuni 
ta-testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19 
bi qbil mal-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa, stabbilit permezz tal-Artikolu 17 
tad-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
jirrieżamina wkoll il-proposti li jiġu 
ppreżentati mill-Istati Membri u mill-
manifatturi tal-assaġġi tal-antiġeni tal-
COVID-19 f'ambjent ta' laboratorju. Dawn 
il-proposti huma vvalutati skont l-istess 
kriterji bħal dawk użati għat-testijiet rapidi 
tal-antiġeni, u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa stabbilixxa lista tal-assaġġi 
antiġeniċi f'ambjent ta' laboratorju li 
jissodisfaw dawk il-kriterji. B'riżultat ta' 
dan, u fi sforz biex jitwessa' l-kamp ta' 
applikazzjoni tat-tipi differenti ta' testijiet 
dijanjostiċi li jistgħu jintużaw bħala l-bażi 
għall-ħruġ ta' Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE, id-definizzjoni ta' testijiet rapidi 
tal-antiġeni jenħtieġ li tiġi adattata biex 
tinkludu assaġġi antiġeniċi f'ambjent ta' 
laboratorju. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-Istati Membri joħorġu 
ċertifikati tat-test fuq il-bażi tat-testijiet tal-
antiġeni inklużi fil-lista komuni tal-UE li 
ġiet miftiehma, u li jiġu aġġornati 
regolarment mill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa bħala li jissodisfaw il-kriterji ta' 
kwalità stabbiliti. L-użu ta' testijiet tal-
antiġeni għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-
fejqan skont ir-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) 2022/256 jinvolvi 
riskju akbar għall-ħruġ ta' tali ċertifikati 
għal testijiet pożittivi foloz. Il-possibbiltà li 
l-Istati Membri jużaw testijiet tal-antiġeni 
għall-ħruġ ta' tali ċertifikati jenħtieġ 
għalhekk li tinftiehem bħala possibbiltà 
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meta d-disponibbiltà tat-testijiet NAAT 
tkun skarsa minħabba għadd kbir ta' 
infezzjonijiet fiż-żona kkonċernata jew 
raġuni oħra.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) B'mod partikolari fid-dawl tal-
emerġenza ta' varjanti ġodda tas-SARS-
CoV-2 ta' tħassib, se jkun kruċjali li 
jibqgħu jsiru żviluppi u studji tal-vaċċini 
kontra l-COVID-19 fil-ġlieda kontra l-
pandemija tal-COVID-19. F'dan il-kuntest, 
huwa importanti li tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tal-voluntiera fi provi 
kliniċi, jiġifieri, studji li jsiru biex jiġu 
investigati s-sikurezza jew l-effikaċja ta' 
mediċina, bħall-vaċċin kontra l-COVID-
19. Ir-riċerka klinika għandha rwol 
fundamentali fl-iżvilupp tal-
vaċċinazzjonijiet, u għalhekk jenħtieġ li 
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni volontarja fil-
provi kliniċi. Il-fatt li l-voluntiera jiġu 
mċaħħda mill-aċċess għaċ-Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE jista' jikkostitwixxi 
diżinċentiv kbir għall-parteċipazzjoni, li 
jdewwem il-konklużjoni tal-provi kliniċi u 
jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika 
b'mod aktar ġenerali. Barra minn hekk, l-
integrità tal-provi kliniċi, inkluż f'termini 
ta' data blinding u kunfidenzjalità, jenħtieġ 
li titħares biex tiġi żgurata l-validità tar-
riżultati tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu joħorġu 
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE lill-
parteċipanti fi provi kliniċi li jkunu ġew 
approvati mill-kumitati etiċi u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
irrispettivament minn jekk ikunux irċevew 
il-vaċċin kandidat kontra l-COVID-19 jew, 
biex jiġi evitat li jiddgħajfu l-istudji, id-
doża mogħtija lill-grupp ta' kontroll. Barra 

(4) B'mod partikolari fid-dawl tal-
emerġenza ta' varjanti ġodda tas-SARS-
CoV-2 ta' tħassib, se jkun kruċjali li 
jibqgħu jsiru żviluppi u studji tal-vaċċini 
kontra l-COVID-19 fil-ġlieda kontra l-
pandemija tal-COVID-19. F'dan il-kuntest, 
huwa importanti li tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tal-voluntiera fi provi 
kliniċi, jiġifieri, studji li jsiru biex jiġu 
investigati s-sikurezza jew l-effikaċja ta' 
mediċina, bħall-vaċċin kontra l-COVID-
19. Ir-riċerka klinika għandha rwol 
fundamentali fl-iżvilupp tal-
vaċċinazzjonijiet, u għalhekk jenħtieġ li 
titħeġġeġ il-parteċipazzjoni volontarja fil-
provi kliniċi. Il-fatt li l-voluntiera jiġu 
mċaħħda mill-aċċess għaċ-Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE jista' jikkostitwixxi 
diżinċentiv kbir għall-parteċipazzjoni, li 
jdewwem il-konklużjoni tal-provi kliniċi u 
jħalli impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika 
b'mod aktar ġenerali. Barra minn hekk, l-
integrità tal-provi kliniċi, inkluż f'termini 
ta' data blinding u kunfidenzjalità, jenħtieġ 
li titħares biex tiġi żgurata l-validità tar-
riżultati tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu joħorġu 
Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE lill-
parteċipanti fi provi kliniċi li jkunu ġew 
approvati mill-kumitati etiċi u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
irrispettivament minn jekk ikunux irċevew 
il-vaċċin kandidat kontra l-COVID-19 jew, 
biex jiġi evitat li jiddgħajfu l-istudji, id-
doża mogħtija lill-grupp ta' kontroll. Barra 



PE729.924v01-00 42/49 RR\1255202MT.docx

MT

minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li Stati 
Membri oħra jistgħu jaċċettaw ċertifikati 
tal-vaċċinazzjoni għall-vaċċini kontra l-
COVID-19 li jkunu għaddejjin minn provi 
kliniċi biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet 
għall-moviment liberu stabbiliti, 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, b'rispons 
għall-pandemija tal-COVID-19. Jekk 
vaċċin kontra l-COVID-19 li jkun għaddej 
minn provi kliniċi sussegwentement 
jingħata awtorizzazzjoni biex jitqiegħed 
fis-suq b'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, minn dak il-mument iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni għal dak il-
vaċċin ikunu jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953. Biex jiġi żgurat approċċ 
koerenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li titlob lill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa, liċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) jew lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (European 
Medicines Agency, EMA) biex joħorġu 
gwida fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati li jinħarġu għal vaċċin kontra l-
COVID-19 li jkun għaddej minn provi 
kliniċi u li jkun għadu ma ngħatax 
awtorizzazzjoni biex jitqiegħed fis-suq, li 
jenħtieġ li tqis il-kriterji etiċi u xjentifiċi 
meħtieġa meta jsiru l-provi kliniċi.

minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li Stati 
Membri oħra jistgħu jaċċettaw ċertifikati 
tal-vaċċinazzjoni għall-vaċċini kontra l-
COVID-19 li jkunu għaddejjin minn provi 
kliniċi biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet 
għall-moviment liberu stabbiliti, 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, b'rispons 
għall-pandemija tal-COVID-19. Il-validità 
ta' tali ċertifikati tal-vaċċinazzjoni ma 
għandhiex tkun itwal miċ-ċertifikat 
maħruġ abbażi ta' prodotti approvati mill-
EMA. F'dan ir-rigward, il-ħruġ ta' 
ċertifikati tal-vaċċini lill-parteċipanti fi 
provi kliniċi għall-vaċċini kontra l-
COVID-19 u l-aċċettazzjoni ta' tali 
ċertifikati huma kompetenza tal-Istati 
Membri. Jekk vaċċin kontra l-COVID-19 li 
jkun għaddej minn provi kliniċi 
sussegwentement jingħata awtorizzazzjoni 
biex jitqiegħed fis-suq b'konformità mar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, minn dak 
il-mument iċ-ċertifikati tal-vaċċinazzjoni 
għal dak il-vaċċin ikunu jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953. Biex jiġi żgurat approċċ 
koerenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li titlob lill-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa, liċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) jew lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (European 
Medicines Agency, EMA) biex joħorġu 
gwida fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' 
ċertifikati li jinħarġu għal vaċċin kontra l-
COVID-19 li jkun għaddej minn provi 
kliniċi u li jkun għadu ma ngħatax 
awtorizzazzjoni biex jitqiegħed fis-suq, li 
jenħtieġ li tqis il-kriterji etiċi u xjentifiċi 
meħtieġa meta jsiru l-provi kliniċi. F'każ 
ta' evalwazzjoni negattiva ta' 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, jew jekk il-kumpanija 
farmaċewtika inkwistjoni tiddikjara li ma 
għandhiex l-intenzjoni li tapplika għal 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004, il-
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validità taċ-ċertifikat għandha titwaqqaf.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba f'hekk, ma jistax jiġi 
eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt 
ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-
30 ta' Ġunju 2022, id-data meta jiskadi r-
Regolament (UE) 2021/953. Għalhekk 
huwa importanti li, f'każ li ċerti 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu fuq 
il-bażi tas-saħħa pubblika jkunu għadhom 
fis-seħħ wara t-30 ta' Ġunju 2022, jiġi 
evitat li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom jiġu mċaħħda mill-
possibbiltà li jużaw iċ-Ċertifikati COVID 
Diġitali tal-UE tagħhom, li huma mod 
effettiv, sikur u li jħares il-privatezza biex 
jiġi ppruvat l-istatus tal-COVID-19. Fl-
istess waqt, meta wieħed iqis li kull 
restrizzjoni fuq il-moviment liberu tal-
persuni fl-Unjoni li tiddaħħal fis-seħħ biex 
trażżan it-tixrid tas-SARS-CoV-2, fosthom 
ir-rekwiżit li jiġu ppreżentati Ċertifikati 
COVID Diġitali tal-UE, jenħtieġ li titneħħa 
minnufih hekk kif is-sitwazzjoni 
epidemjoloġika tippermetti, jenħtieġ li l-
estensjoni tal-applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2021/953 tkun limitata għal 12-
il xahar. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
estensjoni ta' dak ir-Regolament ma tiġix 
mifhuma bħala obbligu fuq l-Istati 
Membri, speċjalment dawk li jneħħu l-
miżuri tas-saħħa pubblika tagħhom, li 
jżommu r-restrizzjonijiet fuq il-moviment 
liberu fis-seħħ. Is-setgħa ddelegata lill-
Kummissjoni li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kont ir-

(8) Minħabba f'hekk, ma jistax jiġi 
eskluż li l-Istati Membri jibqgħu jirrikjedu 
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt 
ta' moviment liberu tagħhom jippreżentaw 
prova tal-vaċċinazzjoni, tat-testijiet u tal-
fejqan mill-COVID-19 wara t-
30 ta' Ġunju 2022, id-data meta jiskadi r-
Regolament (UE) 2021/953. Għalhekk 
huwa importanti li, f'każ li ċerti 
restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu fuq 
il-bażi tas-saħħa pubblika jkunu għadhom 
fis-seħħ wara t-30 ta' Ġunju 2022, jiġi 
evitat li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom jiġu mċaħħda mill-
possibbiltà li jużaw iċ-Ċertifikati COVID 
Diġitali tal-UE tagħhom, li huma mod 
effettiv, sikur u li jħares il-privatezza biex 
jiġi ppruvat l-istatus tal-COVID-19. L-użu 
taċ-Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE 
jenħtieġ li jkun proporzjonat għas-
sitwazzjoni epidemjoloġika u r-riskju 
għas-saħħa pubblika assoċjat. Meta 
wieħed iqis li kull restrizzjoni fuq il-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni li 
tiddaħħal fis-seħħ biex trażżan it-tixrid tas-
SARS-CoV-2, fosthom ir-rekwiżit li jiġu 
ppreżentati Ċertifikati COVID Diġitali tal-
UE, jenħtieġ li titneħħa minnufih hekk kif 
is-sitwazzjoni epidemjoloġika tippermetti, 
jenħtieġ li l-estensjoni tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) 2021/953 tkun 
limitata għal 12-il xahar u soġġett għal 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu wara 
6 xhur, bil-possibbiltà ta' rtirar tar-
Regolament abbażi ta' rakkomandazzjoni 
tal-ECDC u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa (HSC). Barra minn hekk, jenħtieġ li 
l-estensjoni ta' dak ir-Regolament ma tiġix 
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Regolament (UE) 2021/953 jenħtieġ li tiġi 
estiża bl-istess mod. Jeħtieġ li jiġi żgurat li 
s-sistema taċ-Ċertifikat COVID Diġitali 
tal-UE tkun tista' tadatta għall-progress 
xjentifiku fit-trażżin tal-pandemija tal-
COVID-19.

mifhuma bħala obbligu fuq l-Istati 
Membri, speċjalment dawk li jneħħu l-
miżuri tas-saħħa pubblika tagħhom, li 
jżommu r-restrizzjonijiet fuq il-moviment 
liberu fis-seħħ jew li jħeġġiġhom jagħmlu 
dan. Is-setgħa ddelegata lill-Kummissjoni 
li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea kont ir-Regolament (UE) 
2021/953 jenħtieġ li tiġi estiża bl-istess 
mod. Jeħtieġ li jiġi żgurat li s-sistema taċ-
Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE tkun 
tista' tadatta għal evidenza ġdida rigward 
l-effikaċja tat-teknoloġiji tas-saħħa li 
jikkonċernaw il-COVID-19 u għall-
progress xjentifiku fit-trażżin tal-pandemija 
tal-COVID-19.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(b) informazzjoni dwar il-vaċċin kontra 
l-COVID-19 u l-għadd ta' dożi 
amministrati lid-detentur, irrispettivament 
mill-Istat Membru fejn ikunu ġew 
amministrati;";

"(b) informazzjoni dwar il-vaċċin kontra 
l-COVID-19 u l-għadd ta' dożi kontra l-
COVID-19 amministrati lid-detentur, 
irrispettivament mill-Istat Membru fejn 
ikunu ġew amministrati;";

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Istati Membri jistgħu joħorġu wkoll iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 3(1) lil persuni li 

"L-Istati Membri jistgħu joħorġu wkoll iċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 3(1) lil persuni li 
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jipparteċipaw fi provi kliniċi li 
jikkonċernaw vaċċin kontra l-COVID-19 u 
li jkunu ġew approvati mill-kumitati etiċi u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, irrispettivament minn jekk ikunux 
ingħataw il-vaċċin kandidat jew id-doża 
amministrata lill-grupp ta' kontroll. L-
informazzjoni dwar il-vaċċin kontra l-
COVID-19 li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat 
tal-vaċċinazzjoni f'konformità mal-kampi 
tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness ma għandhiex iddgħajjef l-integrità 
tal-prova klinika. L-Istati Membri jistgħu 
jaċċettaw ċertifikati tat-tilqim maħruġa 
minn Stati Membri oħra f'konformità ma' 
dan il-paragrafu sabiex ineħħu r-
restrizzjonijiet għall-moviment liberu 
stabbiliti, f'konformità mad-dritt tal-
Unjoni, biex jillimitaw it-tixrid tas-SARS 
CoV 2.";

jipparteċipaw fi provi kliniċi li 
jikkonċernaw vaċċin kontra l-COVID-19 u 
li jkunu ġew approvati mill-kumitati etiċi u 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, irrispettivament minn jekk ikunux 
ingħataw il-vaċċin kandidat jew id-doża 
amministrata lill-grupp ta' kontroll. L-
informazzjoni dwar il-vaċċin kontra l-
COVID-19 li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat 
tal-vaċċinazzjoni f'konformità mal-kampi 
tad-data speċifiċi stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness ma għandhiex iddgħajjef l-integrità 
tal-prova klinika. Il-validità ta' tali 
ċertifikati tat-tilqim, maħruġa mill-Istati 
Membri, ma għandhiex tkun itwal miċ-
ċertifikati tal-vaċċinazzjoni maħruġa 
skont l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953.  Tali ċertifikati għandhom 
jinkludu informazzjoni dwar il-fażi tal-
prova klinika u l-istatus tal-prova klinika. 
L-Istati Membri jistgħu jaċċettaw 
ċertifikati tat-tilqim maħruġa minn Stati 
Membri oħra f'konformità ma' dan il-
paragrafu sabiex ineħħu r-restrizzjonijiet 
għall-moviment liberu stabbiliti, 
f'konformità mad-dritt tal-Unjoni, biex 
jillimitaw it-tixrid tas-SARS-CoV-2. Jekk 
vaċċin kontra l-COVID-19 li jkun għaddej 
minn provi kliniċi sussegwentement 
jingħata awtorizzazzjoni biex jitqiegħed 
fis-suq b'konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, minn dak il-mument 
iċ-ċertifikati tal-vaċċinazzjoni għal dak il-
vaċċin ikunu jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 
2021/953. Fil-każ ta' evalwazzjoni 
negattiva tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-
prodott speċifiku, jew fil-każ li l-
kumpanija farmaċewtika stabbilita 
tiddikjara li ma għandhiex l-intenzjoni li 
tapplika għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq, il-validità taċ-ċertifikat għandha 
titwaqqaf.";

Emenda 6
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 7 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“4. Abbażi tal-gwida riċevuta skont l-
Artikolu 3(11), il-Kummissjoni għandha s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 12 biex temenda l-paragrafu 
1 ta' dan l-Artikolu u l-punt (c) tal-
Artikolu 3(1) biex tippermetti l-ħruġ taċ-
ċertifikat tal-fejqan abbażi ta' test rapidu 
tal-antiġeni pożittiv, test tal-antikorpi, 
inkluż test seroloġiku għall-antikorpi 
kontra s-SARS-CoV2, jew kwalunkwe 
metodu ieħor validat xjentifikament. Tali 
atti delegati għandhom ukoll jemendaw il-
punt 3 tal-Anness billi jżidu, jimmodifikaw 
jew ineħħu l-kampijiet tad-data li jaqgħu 
fil-kategoriji ta' data personali msemmijin 
fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu.";

“4. Abbażi tal-gwida riċevuta skont l-
Artikolu 3(11), rakkomandazzjonijiet mill-
ECDC u fejn rilevanti aġenziji oħra tal-
unjoni, abbażi tal-aħħar evidenza 
xjentifika, il-Kummissjoni għandha s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 12 biex temenda l-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u l-punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) biex tippermetti l-ħruġ 
taċ-ċertifikat tal-fejqan abbażi ta' test 
rapidu tal-antiġeni pożittiv, test tal-
antikorpi, inkluż test seroloġiku għall-
antikorpi kontra s-SARS-CoV-2, jew 
kwalunkwe metodu ieħor validat 
xjentifikament. Tali atti delegati għandhom 
ukoll jemendaw il-punt 3 tal-Anness billi 
jżidu, jimmodifikaw jew ineħħu l-kampijiet 
tad-data li jaqgħu fil-kategoriji ta' data 
personali msemmijin fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.";

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(7a) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej: 

2. Sal-31 ta' Marzu 2022, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

"2. Sal-31 ta' Diċembru 2022, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
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B'mod partikolari, dak ir-rapport għandu 
jinkludi valutazzjoni tal-impatt ta' dan ir-
Regolament dwar il-faċilitazzjoni tal-
moviment liberu, inkluż dwar l-ivvjaġġar u 
t-turiżmu u l-aċċettazzjoni ta' tipi differenti 
ta' vaċċini, id-drittijiet fundamentali u n-
nondiskriminazzjoni, kif ukoll dwar il-
protezzjoni tad-data personali matul il-
pandemija tal-COVID-19.

Ir-rapport għandu jinkludi, b'mod 
partikolari, valutazzjoni tal-
proporzjonalità u tal-impatt ta' dan ir-
Regolament dwar il-faċilitazzjoni tal-
moviment liberu, inkluż dwar l-ivvjaġġar u 
t-turiżmu u l-aċċettazzjoni ta' tipi differenti 
ta' vaċċini, id-drittijiet fundamentali u n-
nondiskriminazzjoni, kif ukoll dwar il-
protezzjoni tad-data personali matul il-
pandemija tal-COVID-19.

Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi, b'mod partikolari biex 
jiġi estiż il-perijodu ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, filwaqt li titqies l-
evoluzzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika 
fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19.

Il-valutazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rakkomandazzjoni 
tal-ECDC u tal-HSC biex jew jiġi irtirat 
ir-Regolament wara l-estensjoni inizjali 
ta' 6 xhur jew biex jiġi estiż il-perijodu ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sa 12-
il xahar;"

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (UE) 2021/953
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2021 sat-
30 ta' Ġunju 2023.";.

"Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2021 sat-
30 ta' Ġunju 2023, bil-possibbiltà ta' rtirar 
wara 6 xhur skont l-evalwazzjoni u r-
rakkomandazzjoni tal-ECDC u tal-HSC.";
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