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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta hija biex temenda d-Direttiva 2005/71/KE1 dwar proċedura speċifika għall-

ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika u d-

Direttiva 2004/114/KE dwar il-kondizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal 

skopijiet ta’ studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju2. Apparti milli 

tikkodifika ż-żewġ direttivi f’test uniku, il-proposta tipprevedi wkoll l-espansjoni tal-qasam 

ta’ applikazzjoni, f’termini tal-kategoriji ta’ nies koperti, u estensjoni ta’ ċerti drittijiet li 

jgawdu ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi inkwistjoni. 

 

L-għan ewlieni tal-proposta, skont il-Kummissjoni, huwa li tagħmel lill-UE aktar attraenti 

bħala destinazzjoni għall-immigranti minn pajjiżi terzi li għandhom talent. Għalhekk, 

għandha l-għan li tissostitwixxi diversi regoli nazzjonali dwar l-ammissjoni u l-

applikazzjonijiet ta’ residenza b’regoli komuni, sabiex tissimplifika l-proċeduri għal 

applikanti potenzjali u għall-organizzazzjonijiet involuti, u tafferma l-ħtieġa ta’ strument 

komuni għall-UE kollha biex tinkoraġġixxi l-mobilità fi ħdan l-UE għall-persuni kkonċernati. 

stensjoni tar-riformulazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva biex tinkludi żewġ 

kategoriji oħra ta’ persuni – apprendisti bi ħlas u au-pairs – hija maħsuba biex tipprovdi, fi 

kliem il-proposta, "salvagwardja mill-isfruttar" għal dawn il-gruppi vulnerabbli. 

 

Wieħed mill-elementi ewlenin tal-proposta huwa ‘biex tingħata aktar attenzjoni lill-potenzjal 

tal-istudenti u tar-riċerkaturi’ billi tagħmilha aktar faċli għalihom biex jaħdmu fl-UE wara li 

jlestu l-istudji tagħhom jew ir-riċerka. Jekk tiġi adottata fil-forma oriġinali tagħha, il-proposta 

żżid id-dritt tal-istudenti biex jaħdmu part-time, fejn iżżid in-numru ta’ sigħat permessi fil-

ġimgħa minn 10 għal 20, tagħti lill-membri tal-familji tar-riċerkaturi d-dritt li jfittxu xogħol, u 

tippermetti lill-istudenti u r-riċerkaturi li jkunu temmew l-istudji jew r-riċerka tagħhom li 

jibqgħu fi ħdan it-territorju għal 12-il xahar biex jidentifikaw l-opportunitajiet tax-xogħol. 

Hemm ukoll dispożizzjoni għall-iffaċilitar tal-mobilità ġewwa l-UE għall-istudenti u r-

riċerkaturi, speċjalment dawk li jieħdu sehem fi programmi tal-Erasmus Mundus jew Marie 

Curie. 

 

Karatteristika ġdida oħra importanti tal-proposta hija li tagħmel vinkolanti uħud mid-

dispożizzjonijiet ewlenin dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u ta’ residenza fejn mhumiex diġà 

vinkolanti skont il-liġi eżistenti tal-UE. Il-proposta tistipula li applikant li jissodisfa l-

kundizzjonijiet kollha stabbiliti għall-ammissjoni f’wieħed mill-Istati Membri għandu 

jingħata viża għal permanenza fit-tul jew permess ta’ residenza. 

                                                 
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE, tat-12 ta’ Ottubru 2005, dwar proċedura speċifika 

għall-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika, ĠU L 289, 

3.11.2005, p. 15. 
2 Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat- 13 ta' Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta' 

ammissjoni ta' cittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' studju, skambju ta' studenti, taħriġ bla 

ħlas jew servizz volontarju (ĠU L 375, 23.12.2004, p. 12). 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-

Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 

jinfurmaw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

japplikaw għall-ammissjoni fi Stati 

Membri skont din id-Direttiva, bid-

deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni 

tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dan 

bil-miktub kemm jista’ jkun malajr, u l-

aktar tard fi żmien 60 jum, jew kemm jista’ 

jkun malajr, u mhux aktar tard minn 30 

ġurnata fil-każ ta’ riċerkaturi u ta’ studenti 

koperti minn programmi tal-Unjoni inklużi 

l-miżuri għall-mobilità, skadenzi li jibdew 

mid-data tal-applikazzjoni. 

(30) L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 

jinfurmaw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 

japplikaw għall-ammissjoni fi Stati 

Membri skont din id-Direttiva, bid-

deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni 

tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dan 

bil-miktub kemm jista’ jkun malajr, u l-

aktar tard fi żmien 60 jum, jew kemm jista’ 

jkun malajr, u mhux aktar tard minn 30 

ġurnata fil-każ ta’ riċerkaturi u ta’ studenti 

koperti minn programmi tal-Unjoni inklużi 

l-miżuri għall-mobilità, skadenzi li jibdew 

mid-data tal-applikazzjoni. L-Istati 

Membri għandhom jipprovdu għal appell 

lill-qorti nazzjonali kompetenti kontra r-

rifjut impliċitu tal-ammissjoni fejn l-

awtoritajiet nazzjonali jonqsu milli 

jwieġbu applikazzjoni fl-iskadenzi 

msemmija hawn fuq.  

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) li huma kkunsidrati bħala persuni li 

jaħdmu għal rashom skont il-leġislazzjoni 

nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. 

(e) li huma kkunsidrati bħala membri tal-

professjonijiet liberi jew persuni li jaħdmu 

għal rashom skont il-leġislazzjoni 
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nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. 
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