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Emenda 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tikkawża aktar inċertezza milli kjarifika, minħabba li toħloq sistema 
addizzjonali flimkien mas-sistema dwar id-drittijiet tal-pazjenti stabbilita fir-regolamenti 
1408/71 u 883/2004. Din tonqos milli tħares lejn il-kwalità tal-kura tas-saħħa mill-
perspettiva tal-pazjent u minflok tiffoka fuq il-kura tas-saħħa mill-perspettiva tal-libertà tas-
servizzi. Barra minn hekk, hi tqiegħed pressjoni fuq ir-responsabilitajiet tal-Istati Membri fil-
qasam tal-kura tas-saħħa kif stabbiliti bl-Artikolu 152 tat-Trattat. 

Emenda 43
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

La hemm bżonn u lanqas ma hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea li tirregola dwar 
kwistjonijiet ta’ kura tas-saħħa b’Direttiva separata bbażata fuq approċċ tas- suq intern (l-
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Artikolu 95 tat-Trattat KE). Il-kura tas-saħħa mhijiex kwistjoni tas-suq intern u l-kompetenzi 
tal-Istati Membri f’dan il-qasam għandhom jiġu rrispettati kif stipulat fl-Artikolu 152 tat-
Trattat KE. Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali, għandu 
jintuża b’mod esklussiv il-qafas eżistenti tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali – ir-
regolament 1408/71/KE u s-suċċessur tiegħu, ir-regolament 883/2004/KE – u għandu jiġi 
kkomplementat.

Emenda 44
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
-

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva għandha tkun rifjutata minħabba li mhix imfassla tajjeb biżżejjed u 
minħabba li se tiġġenera spejjeż amministrattivi f'livell tal-UE. L-adozzjoni tad-direttiva 
f'livell tal-UE twassal biex jitwaqqaf kumitat tal-komitoloġija ġdid (Kumitat dwar il-kura tas-
saħħa transkonfinali sikura, ta' kwalità għolja u effiċjenti), li jfisser aktar impjiegi. 

Emenda 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-
kura tas-saħħa transkonfinali

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti 
għall-aċċess għal kura tas-saħħa sikura, 
ta' kwalità għolja u effettiva, skont 
kundizzjonijiet ekwi

Or. es
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Justification

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Emenda 46
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-
kura tas-saħħa transkonfinali

Proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilità 
tal-pazjent u d-drittijiet tal-pazjenti 
transkonfinali

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-kura tas-saħħa kienet eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2006/123/KE dwar 
servizzi fis-suq intern għal raġunijiet validi - din mhix kwistjoni dwar ir-regolamenti tas-suq 
intern. M'hemmx għalfejn ikunu introdotti mill-ġdid l-istess kwistjonijiet (ħlas lura tal-kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor, tifsira ta' kura fl-isptar eċċ.) imniżżla fl-abbozz tad-
Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern permezz tal-proposta attwali għal direttiva separata 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali. L-applikazzjoni tal-każistika rispettiva tal-Qorti tal-
Ġustizzja hi r-responsabilità ewlenija tal-Istati Membri. M'hemm iżjed ħtieġa ta' aktar azzjoni 
dwar dan.
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Emenda 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 152 tiegħu,

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 95 tat-Trattat ma jkoprix l-adozzjoni ta' din id-direttiva, minħabba li ma jitrattax 
it-twaqqif jew l-operat tas-suq intern. L-Artikolu 152 jipprovdi bażi aħjar, anke jekk b'mod 
espiliċitu jiddikkjara li azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika trid tirrispetta bis-
sħiħ ir-responsabiltajiet tal-Istati Membri fl-organizzazzjoni u fl-għoti ta' servizzi tas-saħħa u 
tal-kura medika.

Emenda 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 16 u 152 tiegħu,

Or. en
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Emenda 49
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 42, 152 u 308 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

La hemm bżonn u lanqas ma hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea li tirregola dwar 
kwistjonijiet ta’ kura tas-saħħa b’Direttiva separata bbażata fuq approċċ tas-suq intern (l-
Artikolu 95 tat-Trattat KE). Il-kura tas-saħħa mhijiex kwistjoni tas-suq intern u l-kompetenzi 
tal-Istati Membri f’dan il-qasam għandhom jiġu rrispettati kif stipulat fl-Artikolu 152 tat-
Trattat KE. Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-pazjenti  rigward il-mobilità transkonfinali tal-
pazjent, għandu jintuża b’mod esklussiv il-qafas eżistenti tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali – ir-regolament 1408/71 u s-suċċessur tiegħu, ir-regolament 883/2004/KE – u 
għandu jiġi kkomplementat.

Emenda 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 95, 137 u 152 tiegħu,

Or. fr

Justification

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
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de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Emenda 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 95 u l-Artikolu 152
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 152 il-Komunità tista' tadotta miżuri bil-għan li tiżgura (aktar milli biss 
tikkontribwixxi) livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Jeħtieġ ikun enfasizzat li 
direttiva dwar il-kura tas-saħħa ma tistax tkun ibbażata biss fuq ir-regoli li jmexxu s-suq 
intern imma għandha tkun tista' tassigura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

Emenda 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 u 152 tiegħu,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din id-Direttiva mhuwiex biss li tipprovdi għall-moviment ħieles tal-persuni imma 
prinċipalment li tassigura livell għoli tas-saħħa pubblika fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) billi d-drittijiet taċ-ċittadini għas-
sigurtà soċjali ġejjin mill-istatus tagħhom 
ta' ħaddiema, bi qbil mal-Artikolu 137, u 
partikolarment il-paragrafi 1, 2 u 4 
tiegħu, u l-Kummissjoni għandha d-dmir 
li tiggarantixxi r-responsabilità tal-Istati 
Membri fir-rigward tas-saħħa,

Or. fr

Emenda 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minkejja din id-direttiva, l-Istati 
Membri nfushom għandhom ir-
responsabilità li jipprovdu kura tas-saħħa 
sikura, ta' kwalità għolja, effiċjenti u 
b'ammont suffiċjenti liċ-ċittadini li 
jinsabu fit-territorju tagħhom. L-Istati 
Membri m'għandhom għall-ebda raġuni 
ineħħu kura tas-saħħa għaliex hi 
disponibbli fi Stat Membru ieħor. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex 
twassal biex tinkoraġġixxi pazjenti b'xi 
mod li jmorru fi Stat Membru ieħor biex 
jieħdu kura tas-saħħa.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-kura tas-saħħa mingħajr ekwivoku tibqa' r-responsabilità ta' kull Stat Membru u 
m'għandux wieħed jistenna li din tkun ipprovduta minn Stat Membru ieħor minflok. Din id-
Direttiva m'għandhiex tinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jgħaddu din ir-responsabilità lill-
Unjoni Ewropea jew jinkoraġġixxu kumpaniji tal-assigurazzjoni li jixtru l-kura barra l-pajjiż 
għal raġunijiet ekonomiċi.

Emenda 55
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ntlaħqu, il-leġiżlatura 
Komunitarja għandha toqgħod fuq din il-
bażi legali anke meta l-ħarsien tas-saħħa 
pubblika hija fattur deċiżiv fl-għażliet li 
jsiru; f’dan ir-rigward l-Artikolu 95(3) 
tat-Trattat b’mod espliċitu jitlob li, fil-
kisba ta’ l-armonizzazzjoni, għandu jiġi 
garantit livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa 
umana filwaqt li jitqies b’mod partikolari 
kull żvilupp ġdid imsejjes fuq fatti 
xjentifiċi.

imħassra

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-kura tas-saħħa mhix xi servizz ieħor jew oġġett ta' negozju, u din id-direttiva għalhekk 
m'għandhiex taqa' taħt l-Artikolu 95 tat-Trattat bħala l-bażi legali tagħha imma għandha 
pjuttost tkun ibbażata fuq l-Artikolu 152.
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Emenda 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ntlaħqu, il-leġiżlatura 
Komunitarja għandha toqgħod fuq din il-
bażi legali anke meta l-ħarsien tas-saħħa 
pubblika hija fattur deċiżiv fl-għażliet li 
jsiru; f’dan ir-rigward l-Artikolu 95(3) 
tat-Trattat b’mod espliċitu jitlob li, fil-
kisba ta’ l-armonizzazzjoni, għandu jiġi 
garantit livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa 
umana filwaqt li jitqies b’mod partikolari 
kull żvilupp ġdid imsejjes fuq fatti 
xjentifiċi.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa m'hemmx bżonnha minħabba l-emenda li tintroduċi l-bażi legali doppja.

Emenda 57
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ntlaħqu, il-leġiżlatura 
Komunitarja għandha toqgħod fuq din il-
bażi legali anke meta l-ħarsien tas-saħħa 
pubblika hija fattur deċiżiv fl-għażliet li 
jsiru; f’dan ir-rigward l-Artikolu 95(3) tat-
Trattat b’mod espliċitu jitlob li, fil-kisba 
ta’ l-armonizzazzjoni, għandu jiġi garantit 
livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa umana 

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ma ntlaħqux, il-
leġiżlatura Komunitarja għandha toqgħod 
fuq l-istess bażi legali tar-Regolament 
883/2004/KE dwar il-koordinazzjoni ta' 
sistemi ta' sigurtà soċjali u għandha tqis 
ukoll l-Artikolu 152 tat-Trattat. Għandu
jiġi garantit livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa umana filwaqt li jitqies b’mod 



PE418.293v01-00 12/68 AM\763599MT.doc

MT

filwaqt li jitqies b’mod partikolari kull 
żvilupp ġdid imsejjes fuq fatti xjentifiċi.

partikolari kull żvilupp ġdid imsejjes fuq 
fatti xjentifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

La hemm bżonn u lanqas ma hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea li tirregola dwar 
kwistjonijiet ta’ kura tas-saħħa b’Direttiva separata bbażata fuq approċċ tas-suq intern (l-
Artikolu 95 tat-Trattat KE). Il-kura tas-saħħa mhijiex kwistjoni tas-suq intern u l-kompetenzi 
tal-Istati Membri f’dan il-qasam għandhom jiġu rrispettati kif stipulat fl-Artikolu 152 tat-
Trattat KE. Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali, għandu 
jintuża b’mod esklussiv il-qafas eżistenti tal-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali – ir-
regolament 1408/71/KE u s-suċċessur tiegħu, ir-regolament 883/2004/KE – u għandu jiġi 
kkomplementat.

Emenda 58
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ntlaħqu, il-leġiżlatura 
Komunitarja għandha toqgħod fuq din il-
bażi legali anke meta l-ħarsien tas-saħħa 
pubblika hija fattur deċiżiv fl-għażliet li 
jsiru; f’dan ir-rigward l-Artikolu 95(3) tat-
Trattat b’mod espliċitu jitlob li, fil-kisba ta’ 
l-armonizzazzjoni, għandu jiġi garantit 
livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa umana 
filwaqt li jitqies b’mod partikolari kull 
żvilupp ġdid imsejjes fuq fatti xjentifiċi.

(2) Meta wieħed iqis li l-kundizzjonijiet 
għar-rikors għall-Artikolu 95 tat-Trattat 
bħala bażi legali ntlaħqu, il-leġiżlatura 
Komunitarja għandha toqgħod fuq din il-
bażi legali anke meta l-ħarsien tas-saħħa 
pubblika hija fattur deċiżiv fl-għażliet li 
jsiru; f’dan ir-rigward l-Artikolu 95(3) tat-
Trattat b’mod espliċitu jitlob li, fil-kisba ta’ 
l-armonizzazzjoni, għandu jiġi garantit 
livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa umana.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza mhix ġustifikata għaliex din id-direttiva tirrigwarda l-kundizzjonijiet għall-
aċċess, il-ħlas u l-ħlas lura tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor li mhux l-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni. 
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Emenda 59
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 
tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. 
B’mod speċifiku, din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata u applikata b’rispett għad-
drittijiet għall-ħajja privata u tal-familja, il-
ħarsien ta' data personali, l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni u d-dritt ta' rimedju 
effettiv u proċess ġust, skond il-prinċipji 
ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 
tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 34(1) u (2) u l-Artikolu 35 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. B’mod speċifiku, din id-
Direttiva trid tiġi implimentata u applikata 
b’rispett għad-drittijiet għall-ħajja privata u 
tal-familja, il-ħarsien ta' data personali, l-
ugwaljanza quddiem il-liġi u l-prinċipju 
tan-nuqqas ta' diskriminazzjoni u d-dritt ta' 
rimedju effettiv u proċess ġust, skond il-
prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistipula l-objettiv ta' 
livell għoli tal-ħarsien tas-saħħa fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni u 
d-dritt tal-benefiċċju tal-kura medika taħt kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġijiet u l-prattiki 
nazzjonali L-Artikolu 34 jirrikonoxxi u jirrispetta d-dritt għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u 
tas-servizzi soċjali li jipprovdu ħarsien f'diversi każi, inkluż il-mard, bi qbil mal-liġi 
komunitarja u l-liġi nazzjonali. 
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Emenda 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 
tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. 
B’mod speċifiku, din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata u applikata b’rispett għad-
drittijiet għall-ħajja privata u tal-familja, il-
ħarsien ta' data personali, l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni u d-dritt ta' rimedju 
effettiv u proċess ġust, skond il-prinċipji 
ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 
tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. 
B’mod speċifiku, din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata u applikata b’rispett għad-
drittijiet għall-ħajja privata u tal-familja, il-
ħarsien ta' data personali, l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni, l-għażliet etiċi 
fundamentali tal-Istati Membri u d-dritt 
ta' rimedju effettiv u proċess ġust, skond il-
prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Emenda 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-sistemi tas-saħħa tal-Komunità
huma parti ċentrali mill-livelli għolja ta’ 
ħarsien soċjali ta’ l-Ewropa, u 
jikkontribwixxu għal koeżjoni soċjali u 
ġustizzja soċjali kif ukoll għall-iżvilupp 
sostenibbli. They are also part of the wider 
framework of services of general interest.

(4) Is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa fl-Istati 
Membri huma kwistjoni ta' interess 
ġenerali. Is-sistemi tas-saħħa tal-Istati 
Membri huma parti ċentrali mil-livelli
għolja ta’ ħarsien soċjali ta’ l-Ewropa, u 
jikkontribwixxu għal koeżjoni soċjali u 
ġustizzja soċjali kif ukoll għall-iżvilupp 
sostenibbli. Għalkemm in-natura 
speċifika tagħhom għandha tkun 
innutata, fl-istess ħin huma parti mill-
qafas aktar wiesa' ta' servizzi ta' interess 
ġenerali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irwol tas-sistemi tas-saħħa hu naturalment essenzjali, kif tenfasizza l-Kummissjoni, u dan 
għandu jkun enfasizzat, bħalma għandu jkun il-fatt li dawn huma ta' interess ġenerali u li 
għandhom karattru partikolari minħabba l-kompiti mogħtija lilhom.

Emenda 62
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
tip ta’ kura tas-saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu 
tat-Trattat. 

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
dispożizzjoni transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu tat-Trattat. 

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ikkonfermat l-applikabilità tat-Trattat fir-rigward tal-
provvediment transkonfinali tas-servizzi tal-kura medika/tas-saħħa biss. Pereżempju fil-Każ 
Watts, C-372/04, il-Qorti iddeċidiet li kien irrevelanti li s-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali Ingliż 
hu servizz kompletament pubbliku, iffinanzjat mill-istat, li jipprovdi kura tas-saħħa b'xejn. 
Dak li hu relevanti hu t-tranżazzjoni prinċipali bejn is-Sra Watts u l-isptar Franċiż, li wasslet 
biex is-Sra Watts tħallas għall-kura tas-saħħa u għalhekk saret riċevitur tas-servizzi kif definit 
fit-Trattat.

Emenda 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
tip ta’ kura tas-saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu 
tat-Trattat.

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
tip ta’ kura tas-saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu 
tat-Trattat. B'mod partikolari, iċ-ċittadini 
Ewropej kollha li għandhom Kard 
Ewropeja tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa 
għandhom, bis-saħħa tal-prinċipji ta' 
solidarjetà u ta' reċiproċità, ikunu 
mogħtija kura ta' emerġenza fi 
kwalunkwe Stat Membru li jinzertaw fih, 
irrispettivament mill-implikazzjonijiet 
finanzjarji li l-kura tista' ġġib fuq l-isptar 
li jagħti s-servizz jew il-pajjiż jew l-
awtorità lokali responsabbli għal dak l-
isptar. Bi qbil mal-prinċipju ta' 
reċiproċità, is-servizzi għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru fejn issir il-kura ta' 
emerġenza, u l-ispejjeż, sussegwentement 
ikunu mħallsa lura kollha mill-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva wkoll għandha tippermetti l-progress li sar dwar il-Kard Ewropea tal-
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Assikurazzjoni tas-Saħħa u tafferma mill-ġdid id-dritt li l-pazjenti jingħataw kura f'emerġenza 
- ikunu fejn ikunu - mingħajr ma jkunu mfixkla mil-livell ta' finanzi tagħhom jew minħabba l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni. 

Emenda 64
Adamos Adamou

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
tip ta’ kura tas-saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu 
tat-Trattat. 

(5) Kif ikkonfermat mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta okkażjonijiet, filwaqt li 
tagħraf in-natura speċifika tagħhom, kull 
tip ta’ kura tas-saħħa taqa’ fi ħdan l-ambitu 
tat-Trattat. Skont l-Artikolu 152 tat-
Trattat, il-Komunità għandha biss setgħat 
kumplimentari fis-settur tas-saħħa 
pubblika, dan jaqa' taħt ir-responsabilità 
tal-Istati Membri, li jistgħu jagħmlu 
ftehimiet bejniethom, kif ukoll dawk 
relatati ma' kura tas-saħħa transkonfinali 
għall-pazjenti.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, l-Istati Membri biss huma responsabbli biex jiddeċiedu 
dwar l-organizzazzjoni u l-finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom u li 
jistabbilixxu dak li hu meqjus bħala kura fl-isptar. 

Emenda 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva tirrispetta u ma 
tippreġudikax il-libertà ta' kull Stat 
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Membru li jiddeċiedi liema tip ta' kura 
tas-saħħa jqis bħala dik adegwata. L-ebda 
dispożizzjoni ta' din id-Direttiva 
m'għandha tkun interpretata b'mod li 
ddgħajjef l-għażliet etiċi fundamentali tal-
Istati Membri, partikolarment fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dritt tal-ħajja ta' kull 
persuna.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Emenda 66
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Xi kwistjonijiet relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali, b’mod partikolari l-
ħlas lura tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru għajr għal dak fejn ir-
riċevitur tal-kura huwa residenti, diġà 
ġew indirizzati mill-Qorti tal-Ġustizzja. 
Wara li l-kura tas-saħħa ġiet eskluża mill-
ambitu tad-Direttiva 2006/123/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern, huwa importanti li dawn il-
kwistjonijiet jiġu indirizzati fi strument 
legali Komunitarju speċifiku biex tinkiseb 
applikazzjoni aktar ġenerali u effettiva 
tal-prinċipji żviluppati mill-Qorti tal-

imħassra
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Ġustizzja fuq il-bażi ta’ każ b’każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kura tas-saħħa kienet eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2006/123/KE dwar 
servizzi fis-suq intern għal raġunijiet validi - din mhix kwistjoni tar-regolamenti tas-suq 
intern. M'hemmx għalfejn ikunu introdotti mill-ġdid l-istess kwistjonijiet (ħlas lura tal-kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor, tifsira ta' kura fl-isptar eċċ.) imniżżla fl-abbozz tad-
Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern permezz tal-proposta attwali għal direttiva separata 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali. L-applikazzjoni tal-każistika rispettiva tal-Qorti tal-
Ġustizzja hi r-responsabilità ewlenija tal-Istati Membri. M'hemm iżjed ħtieġa ta' aktar azzjoni 
dwar dan.

Emenda 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li
tistipula regoli għall-ħlas lura ta' spejjeż 
ta' kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor għal pazjenti li jagħżlu li 
jmorru fi Stat Membru ieħor bil-għan li 
jingħataw kura tas-saħħa hemm u li 
tippermetti koperazzjoni bejn l-Istati 
Membri dwar evalwazzjoni tat-teknoloġija 
tas-saħħa, ta' ċentri ta' referenza u tas-
saħħa permezz ta' mezzi elettroniċi, 
filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ il-
kompetenza nazzjonali li torganizza u 
tagħti kura tas-saħħa, bi qbil mal-
prinċipji ta' aċċess universali, ta' 
solidarjetà, ta' prezzijiet mhux esaġerati, 
ta' aċċessibilità territorjali ugwali u ta' 
kontroll demokratiku. Hija tirrispetta bis-
sħiħ ir-responsabbiltajiet ta' l-Istati 
Membri fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
skont it-trattat inklużi t-tifsira tal-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali relatati mas-
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saħħa u l-organizzazzjoni u l-għoti ta' kura 
tas-saħħa u kura medika u benefiċċji tas-
sigurtà soċjali b’mod partikolari għall-
mard.

Or. en

Emenda 68
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tikkomplementa r-Regolament 1408/71 u 
s-suċċessur tiegħu, ir-Regolament 
883/2004 fir-rigward tal-provvediment ta’ 
kura tas-saħħa transkonfinali sikura, ta’ 
kwalità għolja u effiċjenti fil-Komunità u li 
tiżgura l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-
pazjenti fil-qafas tal-moviment tal-pazjenti 
u livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt 
li tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.
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Emenda 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità dwar il-moviment
tal-pazjenti kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien 
tas-saħħa, filwaqt li tirrispetta 
kompletament ir-responsabbiltajiet ta’ l-
Istati Membri għat-tifsira tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali relatati mas-saħħa u għall-
organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-saħħa 
u kura medika kif ukoll benefiċċji tas-
sigurtà soċjali b’mod partikolari għall-
mard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva proposta tapplika biss għall-moviment tal-pazjenti u mhux għall-moviment 
ħieles tal-fornituri tas-servizzi.

Emenda 70
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u fir-rigward tal-
moviment tal-pazjenti u livell għoli ta’ 
ħarsien tas-saħħa, filwaqt li tirrispetta 
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għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

kompletament ir-responsabbiltajiet ta’ l-
Istati Membri għat-tifsira tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali relatati mas-saħħa u l-
organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-saħħa 
u kura medika u benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali b’mod partikolari għall-mard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiċċara li din id-Direttiva m'għandhiex l-għan li tkopri l-moviment 
ħieles jew il-provvediment tas-servizzi. 

Emenda 71
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard. 

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità, li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u li tiffaċilita l-
provvediment ta' kura tas-saħħa 
transkonfinali, filwaqt li tirrispetta 
kompletament ir-responsabbiltajiet ta’ l-
Istati Membri għat-tifsira tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali relatati mas-saħħa u l-
organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-saħħa 
u kura medika u benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali b’mod partikolari għall-mard.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Leġiżlazzjoni li għandha l-għan li tindirizza l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti għall-
kura tas-saħħa transkonfinali għandha tagħraf b'mod ċar il-benefiċċji, f'ċerti ċirkustanzi, ta' 
kura tas-saħħa transkonfinali.   Dan hu l-każ, b'mod speċjali fil-qasam ta' mard rari, li għalih 
kura ta' kwalità tista' ma tkunx disponibbli f'dak l-Istat Membru partikolari.

Emenda 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tippermetti l-
moviment tal-pazjenti f'ċerti 
kundizzjonijiet u l-libertà tal-provvediment 
tal-kura tas-saħħa u livell għoli ta’ ħarsien 
tas-saħħa, filwaqt li tirrispetta 
kompletament ir-responsabbiltajiet ta’ l-
Istati Membri għat-tifsira tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali relatati mas-saħħa u l-
organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-saħħa 
u kura medika u benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali b’mod partikolari għall-mard.

(It-tielet modifika fl-oriġinal tal-Franċiż ma tapplikax għall-verżjoni Ingliża li diġa tuża t-
termini fit-Trattat.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet taċ-ċittadini li jingħataw kura fejn jgħixu għandhom ikunu riaffermati, sabiex, il-
mobilità tal-pazjent tkun possibbli għalkemm taħt ċerti kundizzjonijiet. It-tieni part tal-
emenda tirrapreżenta ritorn għall-kliem li hemm fit-Trattati.
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Emenda 73
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Emenda 74
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma fi stat ta' 

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma, matul 
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ħtieġa partikolari matul perjodu estiż ta' 
żmien. Ma tapplikax pereżempju għal djar 
soċjali residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti 
tas-saħħa.

perjodu estiż ta' żmien, fi ħtieġa 
partikolari ta' kura minn infermieri, 
appoġġ jew kura sakemm dan ikun 
jinvolvi trattament espert speċifiku jew 
għajnuna pprovduta minn sistema tas-
sigurtà soċjali. Dan ikopri l-ewwel u qabel 
kollox dawk is-servizzi ta' kura li 
jingħataw fit-tul li jkunu meqjusa 
meħtieġa sabiex il-persuna li tkun tinħtieġ 
il-kura tkun tista' tgħix ħajja kemm jista' 
jkun sħiħa u indipendenti. Dawn 
jinkludu, b'mod partikolari, servizzi fil-
qasam tal-kura bażika (eż. li tieħu banju 
jew shower, biex tista' tilbes jew tinża, il-
preparazzjoni tal-ikel u t-tmigħ, l-
assistenza biex tqum jew tidħol fis-sodda, 
biex timxi jew tqum bil-wieqfa, għajnuna 
fil-ħtiġijiet tat-toilet), il-kura domestika 
(bħal tindif, tisħin, ħasil ta' platti, tisjir, 
xiri, formalitajiet amministrattivi u vjaġġi 
għal attivitajiet soċjali) u kura medika 
(bħal għajnuna fil-bdil tal-faxex, biex 
tnaqqas l-uġiegħ, l-għoti ta' mediċini, 
eċċ). Id-Direttiva ma tapplikax, 
pereżempju, għall-kura fi stabbilimenti 
residenzjali fit-tul jew f'faċilitajiet ta' 
għajxien assistit. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 9 tal-proposta għandha bażikament tagħmel eċċezzjoni speċifika għal servizzi ta' 
kura għal tul ta' żmien, minħaba li hemm diverġenzi kbar bejn l-Istati Membri individwali 
mhux biss f'termini ta' dak li hu kopert permezz tas-solidarjetà, imma wkoll fl-
organizzazzjoni, l-amministrazzjoni u l-finanzjament ta' dawn is-servizzi li huma maħsuba 
b'mod partikolari għal persuni dipendenti li għandhom bżonn il-kura (għal tul ta' żmien). Il-
kliem tal-proposta tiegħi għandu jipprovdi aktar ċarezza legali u jċekken il-kamp ta' 
applikazzjoni.
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Emenda 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali 
tal-moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma fi stat ta' 
ħtieġa partikolari matul perjodu estiż ta' 
żmien. Ma tapplikax pereżempju għal djar 
soċjali residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti tas-
saħħa.

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għal pazjenti 
individwali li jiddeċiedu li jfittxu kura fi 
Stat Membru ieħor li mhux l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni; tista' għalhekk 
tapplika għat-tipi tal-kura tas-saħħa kollha.
B’rigward għall-kura għal terminu twil ta’ 
żmien, id-Direttiva ma tapplikax għal 
għajnuna u appoġġ għal familji jew 
individwi li huma fi stat ta' ħtieġa 
partikolari matul perjodu estiż ta' żmien. 
Ma tapplikax pereżempju għal djar soċjali 
residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti tas-
saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun dikjarat it-tip ta' pazjent li għalih tapplika d-direttiva.  Il-Kummissjoni tinkludi 
l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja imma tmur lil hinn minn dak li hemm fil-każistika. Barra 
minn hekk, bil-promozzjoni tal-libertà tal-moviment fuq id-dritt għas-saħħa u l-kura tas-
saħħa qrib il-post ta' residenza tal-pazjent, hemm riskju li l-pazjenti jkunu obblikati jivjaġġaw 
biex jingħataw il-kura.

Emenda 76
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni (9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
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tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma fi stat ta' 
ħtieġa partikolari matul perjodu estiż ta' 
żmien. Ma tapplikax pereżempju għal djar 
soċjali residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti 
tas-saħħa.

tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma fi stat ta' 
ħtieġa partikolari matul perjodu estiż ta' 
żmien li ma jkunx strettament mediku. Ma 
tapplikax pereżempju għal servizzi li 
normalment huma pprovduti fi djar soċjali 
residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal jew kura għal 
persuni b'diżabilità.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

In-natura tas-servizz hi kriterju aktar ċar biex isiru distinzjonijiet milli l-kwalifiki tal-persuna 
li qed tipprovdi s-servizz. Minbarra t-tul ta' żmien tal-ħtieġa tal-kura, il-karattru strettament 
mediku wkoll jiddistingwi servizzi tas-saħħa minn servizzi oħra. Il-kura għal persuni 
b'diżabilità, bħall-kura tal-anzjani u tat-tfal, hi eżempju tipiku ta' kura għal tul ta' żmien li 
mhux normalment tkun definita bħala servizz tas-saħħa.

Emenda 77
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri biss l-użu tal-kura tas-saħħa barra 
mill-pajjiż.

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż (jiġifieri: pazjent li jmur għand 
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għal trattament); l-hekk 
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imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura 
tas-saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz 
minn territorju ta’ Stat Membru fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor); bħas-
servizzi telemediċi, djanjosi remota u 
preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. de

Emenda 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor li mhux l-Istat Membru ta' 
residenza ta' pazjenti li jagħżlu li 
jivvjaġġaw fi Stat Membru ieħor sabiex 
ikunu jistgħu jingħataw il-kura tas-saħħa 
hemm.

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż (jiġifieri: pazjent li jmur għand 
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għal trattament); l-hekk 
imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;
- Provvediment transkonfinali ta’ kura 
tas-saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz 
minn territorju ta’ Stat Membru fit-
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territorju ta’ Stat Membru ieħor); bħas-
servizzi telemediċi, djanjosi remota u 
preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji;
- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,
- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. en

Emenda 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri biss l-użu tal-kura tas-saħħa barra 
mill-pajjiż (jiġifieri: pazjent li minn rajh 
imur għand provveditur tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor għal trattament); l-
hekk imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura 
tas-saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz 
minn territorju ta’ Stat Membru fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor); bħas-
servizzi telemediċi, djanjosi remota u 
preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji;
- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
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Membru ieħor); kif ukoll,
- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva proposta tapplika biss għall-mobilità tal-pazzjent. Għalhekk il-kunċett kura tas-
saħħa transkonfinali għandha tkun limitata biss għall-mobilità tal-pazjent.

Emenda 80
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura 
tas-saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz 
minn territorju ta’ Stat Membru fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor); bħas-
servizzi telemediċi, djanjosi remota u 
preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji;
- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,
- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
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saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament għandu jiffoka biss fuq il-mobilità tal-pazjent; il-mobilità tas-servizzi tas-
saħħa u tal-professjonisti tas-saħħa għandha tkun eskluża.

Emenda 81
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ifisser:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż (jiġifieri: pazjent li jmur għand
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għal trattament); l-hekk 
imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;

- sitwazzjoni li fiha pazjent fiżikament iżur 
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor li mhux dak li fih hu 
għandu l-affiljazzjoni tas-sigurtà soċjali 
bil-għan li jfittex servizzi tas-saħħa 
hemm; l-hekk imsejħa ‘mobbiltà tal-
pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura 
tas-saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz 
minn territorju ta’ Stat Membru fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor); bħas-
servizzi telemediċi, djanjosi remota u 
preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji;

- sitwazzjoni li fiha is-servizz tas-saħħa 
jaqsam il-fruntieri, virtwalment jew b'mod 
ieħor: il-pazjent ma jmurx fiżikament fi 
Stat Membru ieħor imma xorta waħda 
jirċievi servizzi tas-saħħa mit-territorju ta' 
Stat Membru li mhux dak li fih hu 
għandu l-affiljazzjoni tas-sigurtà soċjali, 
bħal telesurgery, konsulta medika, ħruġ 
ta' riċetta u servizzi remoti ta' laboratorju; 
din hi l-hekk imsejħa 'telemedicine';;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor);
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- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi). kif ukoll
- Ix-xiri ta' oġġetti konnessi mal-kura tas-
saħħa, bħal apparat mediku u mediċini, fi 
Stat Membru li mhux dak li fih ix-xerrej 
għandu l-affiljazzjoni tas-sigurtà soċjali; 
din tista' tkun akkumpanjata, għalkemm 
mhux neċessarjament,  mill-fatt li l-
pazjent  fiżikament imur f'dan l-Istat 
Membru.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti tal-emenda hi maħsuba biex ittejjeb il-formulazzjoni. It-tieni parti tirreferi 
għax-xiri ta' oġġetti konnessi mal-kura tas-saħħa li kienu s-suġġett, inter alia, tas-sentenza 
Decker, li għandha tkun inkorportata f'direttiva maħsuba biex tikkodifika s-sentenzi Kohll u 
Decker. It-tielet part hi kjarifika.

Emenda 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 

- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
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telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
servizzi tal-laboratorji;

telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
servizzi tal-laboratorji;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,
- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' kura tas-saħħa transkonfinali ikun jinkludi kemm il-mobiltà tal-pazjent fis-sens 
aktar strett u kemm il-mobiltà tas-servizzi tas-saħħa li jistgħu jkunu pprovduti mill-bogħod; 
mhuwiex xieraq li ssir referenza hawnhekk għall-mobiltà tal-professjonisti tas-saħħa u tal-
provvedituri tal-kura tas-saħħa.

Emenda 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 

- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
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servizzi tal-laboratorji; servizzi tal-laboratorji;

-Il-provvediment ta' kura tas-saħħa ta' 
emerġenza u, suġġett għal regoli 
differenti, il-provvediment ta' kura lil 
pazjenti li jkunu għażlu li jmorru fi Stat 
Membru ieħor ("l-Istat Membru ta' 
provvediment") sabiex jieħu kura 
ppjanata;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll, 

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll, 

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva wkoll għandha tippermetti l-progress li sar dwar il-Kard Ewropea tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa u tafferma mill-ġdid id-dritt li l-pazjenti jingħataw kura f'emerġenza 
- ikunu fejn ikunu - mingħajr ma jkunu mfixkla mil-livell ta' finanzi tagħhom jew minħabba l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni. 

Emenda 84
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
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tal-pazjent’; tal-pazjent’;
- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
servizzi tal-laboratorji;

- Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
servizzi tal-laboratorji;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

- Is-Servizzi Mediċi ta' Emerġenza, li 
jkunu qed jieħdu sejħiet min-numru ta' 
emerġenza Ewropew 112 u jitrattaw vittmi 
ta' inċidenti u ta' emerġenzi tal-massa, 
speċjalment f'zoni tal-fruntiera.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident jew diżastru, il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduti 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi dwar awtorizzazzjonijiet minn qabel. 

Il-ħtieġa ta’ rispons b’ħeffa f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiz-zona tal-fruntieri se tirrikjedi 
koperazzjoni wiesgħa min-naħa tal-Istati Membri u tas-servizzi mediċi ta’ emerġenza 
tagħhom fil-livell reġjonali.

Emenda 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Barra minn hekk, għall-iskop ta' 
din id-Direttiva, il-kunċett ta' "kura tas-
saħħa transkonfinali" ikopri Servizzi 
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Mediċi ta' Emerġenza, li jieħdu sejħiet 
min-numru ta' emerġenza Ewropew 112 u 
li jitrattaw vittmi ta' inċidenti u ta' 
emerġenzi tal-massa, speċjalment f'zoni 
tal-fruntiera.

Or. en

Emenda 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa ta'
l-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali, 
u l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti 
u awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet ta' l-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa.

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa ta' 
l-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali, 
u l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti 
u awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet ta' l-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. Minħabba dawn il-valuri komuni 
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madankollu hu aċċettat li l-Istati Membri 
jieħdu deċiżjonijiet differenti għal 
raġunijiet etiċi dwar id-disponibilità ta' 
ċerta kura u l-kondizzjonijiet għall-aċċess 
konkret. Din id-Direttiva hi mingħajr 
ħsara għad-diversità etika. Ma timponix 
fuq l-Istati Membri li jagħtu kura u 
servizzi aċċessibbli fit-territorju tagħhom 
jew li jagħtu ħlas lura ta' spejjeż għall-
kura (mogħtija fi Stat Membru ieħor) li 
mhix permessa skont il-liġijiet nazzjonali, 
ir-regolament u l-kodiċi ta' kondotta tal-
professjonijiet mediċi.

Or. en

Emenda 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali, u 
l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti u 
awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet tal-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu kura sikura u 
ta’ kwalità li hija msejsa fuq l-evidenza u l-
etika, l-involviment tal-pazjent, ir-rimedji, 
id-dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali, u 
l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti u 
awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet tal-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
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tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa.

tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. Minkejja dawn il-valuri komuni,  
hu aċċettat li l-Istati Membri jieħdu 
deċiżjonijiet differenti dwar bażi etiċi 
rigward id-disponibilità ta' ċerti 
trattamenti u l-kundizzjonijiet għall-
aċċess konkreti. Din id-Direttiva hi 
mingħajr ħsara għad-diversità etika. Hija 
ma timponix fuq l-Istati Membri li jagħtu 
kura u servizzi aċċessibbli fit-territorju 
tagħhom jew li jagħtu ħlas lura ta' spejjeż 
għall-kura (mogħtija fi Stat Membru 
ieħor) li mhix permessa skont il-liġijiet 
nazzjonali, ir-regolament u l-kodiċi ta' 
kondotta tal-professjonijiet mediċi.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Emenda 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali, u 
l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti u 
awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet tal-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. 

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu kura sikura u 
ta’ kwalità li hija msejsa fuq l-evidenza u l-
etika, l-involviment tal-pazjent, ir-rimedji, 
id-dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali, u 
l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti u 
awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet tal-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi u, f’kull eventwalità, għall-
forniment ta’ kura tas-saħħa meħtieġa 
sabiex jingħata trattament f’każ ta’ 
emerġenza. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. 

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva wkoll għandha tippermetti l-avvanzi li saru permezz tal-Kard Ewropea tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa u tafferma mill-ġdid id-dritt li l-pazjenti jingħataw kura f'emerġenza 
- ikunu fejn ikunu - mingħajr ma jkunu mfixkla mil-livell ta' finanzi tagħhom jew minħabba l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Emenda 89
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) It-trattamenti mediċi kollha, barra 
dawk bażiċi, jeħtieġu proċess organizzattiv 
dejjem aktar kumpless. Il-kwalità tat-
trattamenti mediċi tiddependi fuq 
makroelementi bħal-livell tat-taħriġ 
professjonali tal-operaturi, ir-rekwiżiti 
teknoloġiċi u infrastrutturali, l-
organizzazzjoni u r-riżorsi disponibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull trattament mediku jista’ jkollu żieda fil-kumplessità, minn livell assolutament bażiku, li 
jista’ jitwettaq bi trattament sempliċi u għalhekk ma jirrikjedix xi organizzazzjoni partikolari, 
għal livell ta’ proċessi aktar u aktar kumplessi li jeħtieġu ħafna trattamenti differenti, 
personaġġi professjonali differenti u, xi drabi, ambjenti differenti. 

Emenda 90
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 11 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) L-informazzjoni li għaliha l-pazjenti 
jista’ jkollhom aċċess liberu għandha 
tkun preċiża u trasparenti u għandha turi, 



AM\763599MT.doc 41/68 PE418.293v01-00

MT

b’mod li jinftiehem ukoll minn persuni 
mhux professjonali, ir-riżultati ta’ 
ċertifikazzjonijiet li jiġu aċċettati u 
rikonoxxuti mill-Istat Membru, inkluża 
kull indikazzjoni dwar kwalunkwe defiċit 
fis-sikurezza u fil-kwalità tas-servizzi 
mogħtija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandhom ikunu jistgħu jakkwistaw, permezz ta’ kull mezz, informazzjoni preċiża u 
trasparenti li għandha turi, fil-livell mhux professjonali, iċ-ċertifikazzjonijiet li huma aċċettati 
u rikonoxxuti minn kull Stat Membru, li se jkun responsabbli mill-informazzjoni kkonċernata, 
li jkunu se jiġu kkunsidrati bħala element fundamentali sabiex tingħata l-akkreditazzjoni ta’ 
dan il-pajjiż mill-istruttura medika involuta.

Emenda 91
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk forniturtur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha. Dan huwa neċessarju sabiex ikun 
żgurat il-ħelsien għall-għoti u l-ksib tas-
servizzi tas-saħħa transkonfinali. L-
awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà. Dawn, wara 
kollox, huma valuri li ġew adottati 
unanimament mill-istituzzjonijiet 
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Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità
lil pazjenti minn Stati Membri oħrajn
għad-detriment ta' pazjenti oħrajn bi 
bżonnijiet ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-
żmien ta’ stennija għat-trattament.

Komunitarji u mis-sistemi tas-saħħa tal-
Istati Membri kollha.  L-Istati Membri 
jridu jiżguraw ukoll li dawn il-valuri huma 
rispettati fir-rigward tal-pazjenti u ċ-
ċittadini minn Stati Membri oħrajn, u li l-
pazjenti kollha huma trattati b'mod ekwu 
fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom għall-kura 
tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi tal-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà soċjali. 
Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment ħieles 
tal-individwi fis-suq intern, in-non-
diskriminazzjoni, inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza jew il-post ta’ stabbiliment u 
l-prinċipju tan-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Dan jimplika li din id-
Direttiva bl-ebda mod ma tirrikjedi li 
fornituri tal-kura tas-saħħa jaċċettaw 
pazjenti bi trattament ippjanat minn Stati 
Membri oħra jew li dejjem jitolbu l-istess 
ħlas bħal dak li japplika għall-pazjenti 
tagħhom. Ostakli għal-libertà ta’ 
moviment jistgħu jkunu permessi għal 
raġunijiet eċċezzjonali ta’ interess 
pubbliku, per eżempju jekk il-fluss ta’ 
pażjenti jfixkel jew probabilment ikun se 
jfixkel il-kapaċità jew il-bilanċ finanzjarju 
ta’ sistema tas-saħħa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti: formulazzjoni aħjar. It-tieni parti: anke hawn, għandhom jitqiesu raġunijiet 
eċċezzjonali ta’ interess pubbliku marbuta mas-setgħa tal-Istat Membru li jorganizza u 
jiffinanzja s-sistema ta' kura tiegħu (cf. fost l-oħrajn il-każistika fis-sentenza Ferlini).
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Emenda 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
ksib tas-servizzi tas-saħħa transkonfinali li 
huwa l-għan tad-direttiva. L-awtoritajiet 
tal-Istati Membri jridu jirrispettaw il-valuri 
globali komuni ta' universalità, aċċess 
għall-kura ta’ kwalità tajba, ekwità u 
solidarjetà, li diġà ġew rikonoxxuti b’mod 
ġenerali mill-istituzzjonijiet Komunitarji u 
mill-Istati Membri kollha bħala li 
jikkostitwixxu sensiela ta' valuri li huma 
komuni għas-sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. 
L-Istati Membri jridu jiżguraw ukoll li 
dawn il-valuri huma rispettati fir-rigward 
tal-pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles tal-individwi fis-suq intern, in-non-
diskriminazzjoni, inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza, in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
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trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. Madanokku 
għandha ssir dispożizzjoni speċjali għall-
vittmi ta’ inċidenti u emerġenzi ta’ massa 
li jkunu jirrikjedu trattament mediku 
urġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-istandards tal-kwalità u għall-prinċipji tal-universalità u tan-non-
diskriminazzjoni, li s-servizzi mediċi f'każ ta' emerġenza jkunu koperti wkoll.

Emenda 93
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skond il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
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valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu (li espressivament tfisser 
ukoll l-ebda diskriminazzjoni kontra 
pazjenti u fornituri nazzjonali) fuq il-bażi 
tal-ħtieġa tagħhom għall-kura tas-saħħa 
aktar milli fuq il-bażi tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni ta' sigurtà soċjali. Fit-twettiq 
ta’ dan, l-Istati Membri jridu jirrispettaw il-
prinċipji ta' moviment ħieles fis-suq intern, 
in-nuqqas ta' diskriminazzjoni inter alia fir-
rigward taċ-ċittadinanza (jew fil-każ ta' 
persuni legali, fir-rigward tal-Istat Membru 
li huma stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

Or. de

Emenda 94
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
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għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. 

għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles ta’ persuni naturali u legali fis-suq 
intern, in-non-diskriminazzjoni, inter alia 
fir-rigward taċ-ċittadinanza, in-neċessità u 
l-proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-bidu irrefera kemm għal persuni naturali bħall-benefiċjarji tal-kura tas-saħħa kif 
ukoll għall-persuni legali bħall-fornituri tal-kura tas-saħħa. Il-kelma "individwu" mhix 
daqstant ċara.
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Emenda 95
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta wieħed iqis li huwa impossibbli li 
tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 

Meta wieħed iqis li huwa impossibbli li 
tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
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trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. 

trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. Sabiex il-pazjenti 
jkunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata 
meta jfittxu li jirċievu kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, fuq talba, il-
pazjenti jirċievu l-informazzjoni rilevanti 
dwar l-istandards tas-saħħa u tal-kwalità 
infurzati fl-Istat Membru tat-trattament 
kif ukoll dwar il-karatteristiċi tal-kura tas-
saħħa provduta minn fornitur speċifiku
tal-kura tas-saħħa.  Din l-informazzjoni 
għandha wkoll tkun disponibbli fil-
formati aċċessibbli għall-persuni 
b’diżabilità.

Or. en

Emenda 96
Kathy Sinnott

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skont il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
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rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. 

rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta' sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles fis-suq intern, in-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni legali, 
fir-rigward tal-Istat Membru li huma 
stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament. Madanokku 
għandha ssir dispożizzjoni speċjali għall-
vittmi ta’ inċidenti u emerġenzi ta’ massa 
li jkunu jirrikjedu trattament mediku 
urġenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu evidenti li f’każ ta’ inċident jew diżastru, il-kura tas-saħħa għandha tiġi pprovduti 
b’minimu ta’ proċeduri amministrattivi għal awtorizzazzjonijiet minn qabel. Il-ħtieġa ta’ 
rispons b’ħeffa f’sitwazzjoni ta’ emerġenza fiż-żona tal-fruntieri se tirrikjedi koperazzjoni 
wiesgħa min-naħa tal-Istati Membri u tas-servizzi mediċi ta’ emerġenza tagħhom fil-livell 
reġjonali.
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Emenda 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fid-dawl tal-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej 
(sentenza tal-11 ta’ Marzu 2004, il-
Kummissjoni vs Franza, C-496/01), fin-
nuqqas ta' miżuri ta' armonizzazzjoni, il-
liġi Komunitarja ma tipprekludix lil Stat 
Membru milli jimponi, fil-kuntest ta' 
skema ta' awtorizzazzjoni, il-livell tiegħu 
ta' ħarsien tas-saħħa pubblika fuq il-
fornituri tal-kura tas-saħħa stabbiliti fi 
Stat Membru ieħor li jkunu jixtiequ li 
joffru servizzi lil pazjenti assigurati fl-
ewwel Stat Membru.  Madankollu, il-
kundizzjonijiet li għandhom ikunu 
ssodisfati sabiex tkun akkwistata 
awtorizzazzjoni bħal din ma jistgħux 
jidduplikaw il-kundizzjonijiet statutorji 
ekwivalenti li jkunu diġà ġew issodisfati 
fl-Istat Membru fejn il-fornitur ikun 
stabbilit.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun ipprovduta garanzija għaċ-ċittadini li l-istandards ta' kwalità jkunu għall-anqas 
ekwivalenti għal dawk li hemm fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Emenda 98
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’żieda ma’ dan, pazjenti minn Stati 
Membri oħrajn għandhom igawdu minn 

(13) Skond il-prinċipji ġenerali tal-ekwità u 
n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, kif 
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trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru tat-trattament u, skont il-prinċipji 
ġenerali tal-ekwità u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, kif rikonoxxuti fl-
Artikolu 21 tal-Karta ma għandhom bl-
ebda mod jiġu diskriminati fuq il-bażi tas-
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon 
jew twemmin, opinjoni politika jew oħra, 
sħubija ma' minorità nazzjonali, proprejtà, 
twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 
sesswali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jvarjaw fit-trattament skont il-gruppi 
differenti ta’ pazjenti biss meta jistgħu juru 
li dan huwa ġġustifikat minn raġunijiet 
mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ miżuri 
speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi ta' ċerta 
età (pereżempju tilqim mingħajr ħlas għat-
tfal jew għax-xjuħ). Barra minn hekk, 
minħabba li din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, trid tiġi implimentata u applikata 
bir-rispett mistħoqq lid-drittijiet ta' 
ugwaljanza quddiem il-liġi u l-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni skont il-
prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 20 u 21 tal-Karta. Din id-Direttiva 
tapplika bla ħsara għad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 
li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament 
mill-oriġini tar-razza jew etniċità, u 
Direttivi oħrajn li jagħtu effett lill-
Artikolu 13 tat-Trattat tal-KE. Fid-dawl ta’ 
dan, id-Direttiva tistipula li l-pazjenti 
għandhom igawdu minn trattament 
ugwali għal dak mogħti liċ-ċittadini tal-
Istat Membru ta’ trattament, inkluż il-
benefiċċju mill-ħarsien kontra 
diskriminazzjoni stipulat skont il-liġi 
Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
tal-Istat Membru ta' trattament. 

rikonoxxuti fl-Artikolu 21 tal-Karta, il-
pazjenti minn Stati Membri oħra ma 
għandhom bl-ebda mod jiġu diskriminati 
fuq il-bażi tas-sess, razza, kulur, oriġini 
etnika jew soċjali, fatturi ġenetiċi, lingwa, 
reliġjon jew twemmin, opinjoni politika 
jew oħra, sħubija ma' minorità nazzjonali, 
proprejtà, twelid, diżabbiltà, età jew 
orjentazzjoni sesswali tagħhom. L-Istati 
Membri jistgħu jvarjaw fit-trattament skont 
il-gruppi differenti ta’ pazjenti biss meta 
jistgħu juru li dan huwa ġġustifikat minn 
raġunijiet mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ 
miżuri speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi 
ta' ċerta età (pereżempju tilqim mingħajr 
ħlas għat-tfal jew għax-xjuħ). Barra minn 
hekk, minħabba li din id-Direttiva 
tirrispetta d-drittijiet fundamentali u 
tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, trid tiġi 
implimentata u applikata bir-rispett 
mistħoqq lid-drittijiet ta' ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju ta’ nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni skont il-prinċipji ġenerali 
tal-liġi, kif imniżżla fl-Artikoli 20 u 21 tal-
Karta. Din id-Direttiva tapplika bla ħsara 
għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-
29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrispettivament mill-oriġini tar-
razza jew etniċità, u Direttivi oħrajn li 
jagħtu effett lill-Artikolu 13 tat-Trattat tal-
KE.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Premessa 12.

Emenda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta pazjenti minn Stati Membri 
oħra jduru għas-servizz pubbliku 
nazzjonali f’pajjiż differenti, huma 
għandhom jikkonformaw mal-qafas 
leġiżlattiv tal-Istat Membru jew tar-reġjun 
li fih ikunu qed jirċievu t-trattament fir-
rigward kemm tal-proċess ta’ dħul fl-
isptar, ta’ listi ta’ stennija jew ta’ għażla 
tat-tabib kif ukoll fir-rigward tad-drittijiet 
tal-pazjenti u tar-regoli tal-isptar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk pazjenti transkonfinali jkunu jistgħu jgawdu minn drittijiet differenti meta mqabbla ma’ 
pazjenti mill-pajjiż ikkonċernat, dan jista’ jwassal għal tensjonijiet interni u sistemi doppji.

Emenda 100
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkunu żgurati 
obbligazzjonijiet komuni ċari għal 
ċirkustanzi fejn toħroġ il-ħsara mill-kura 
tas-saħħa biex ikun evitat in-nuqqas ta' 

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkun żgurat li 
l-Istati Membri ta’ trattament għandhom 
sistemi li qed jaħdmu (inkluż il-
provvediment tal-kura wara jingħata t-
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fiduċja f'dawk li mekkaniżmi li jaġixxu 
bħala ostaklu għall-għażla ta' kura tas-
saħħa transkonfinali. Il-kopertura għall-
ħsara u l-kumpens mis-sistemi tal-pajjiż 
tat-trattament għandha tkun bla ħsara għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu 
l-kopertura tas-sistemi domestiċi tagħhom 
għal pazjenti mill-pajjiż tagħhom li jkunu 
qed ifittxu l-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż, fejn dan ikun aktar xieraq għall-
pazjent, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
pazjenti li għalihom l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor huwa meħtieġ. 

trattament) għal ċirkustanzi fejn toħroġ il-
ħsara mill-kura tas-saħħa kif definita mill-
Istat Membru tat-trattament biex ikun 
evitat in-nuqqas ta' fiduċja f'dawk  il-
mekkaniżmi li jaġixxu bħala ostaklu għall-
għażla ta' kura tas-saħħa transkonfinali. Il-
kopertura għall-ħsara u l-kumpens mis-
sistemi tal-pajjiż tat-trattament għandha 
tkun bla ħsara għall-possibbiltà għall-Istati 
Membri li jestendu l-kopertura tas-sistemi 
domestiċi tagħhom għal pazjenti mill-pajjiż 
tagħhom li jkunu qed ifittxu l-kura tas-
saħħa barra mill-pajjiż, fejn dan ikun aktar 
xieraq għall-pazjent, b’mod partikolari fil-
każ ta’ pazjenti li għalihom l-użu tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor huwa 
meħtieġ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ħsara għandha tqis il-fatt li l-Istati Membri għandhom verżjonijiet 
differenti ta’ ħsara fis-sistemi legali tagħhom. Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni, il-pazjenti li 
jkunu qed jirċievu trattament għandhom jidħlu fl-ambitu tad-definizzjoni legali ta' "ħsara" kif 
inhi użata fl-Istat Membru tat-trattament. 

Emenda 101
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkunu żgurati 
obbligazzjonijiet komuni ċari għal 
ċirkustanzi fejn toħroġ il-ħsara mill-kura 
tas-saħħa biex ikun evitat in-nuqqas ta' 
fiduċja f'dawk li mekkaniżmi li jaġixxu 
bħala ostaklu għall-għażla ta' kura tas-

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkunu żgurati 
obbligazzjonijiet komuni ċari fir-rigward 
ta’ ħsara evitabbli li tkun irriżultat mill-
kura tas-saħħa biex ikun evitat in-nuqqas 
ta' fiduċja f'dawk li mekkaniżmi li jaġixxu 
bħala ostaklu għall-għażla ta' kura tas-
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saħħa transkonfinali. Il-kopertura għall-
ħsara u l-kumpens mis-sistemi tal-pajjiż 
tat-trattament għandha tkun bla ħsara għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu 
l-kopertura tas-sistemi domestiċi tagħhom 
għal pazjenti mill-pajjiż tagħhom li jkunu 
qed ifittxu l-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż, fejn dan ikun aktar xieraq għall-
pazjent, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
pazjenti li għalihom l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor huwa meħtieġ. 

saħħa transkonfinali. Il-kopertura għall-
ħsara u l-kumpens mis-sistemi tal-pajjiż 
tat-trattament għandha tkun bla ħsara għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu 
l-kopertura tas-sistemi domestiċi tagħhom 
għal pazjenti mill-pajjiż tagħhom li jkunu 
qed ifittxu l-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż, fejn dan ikun aktar xieraq għall-
pazjent, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
pazjenti li għalihom l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor huwa meħtieġ. 

Or. pt

Emenda 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi għall-ħarsien ta’ 
pazjenti u kumpens għal ħsara tali għal 
kura tas-saħħa mogħtija fit-territorju 
tagħhom u li dawn huma xierqa għan-
natura u l-estent tar-riskju. Madankollu, l-
Istat Membru jrid jistabbilixxi n-natura 
u/jew il-modalitajiet ta' mekkaniżmu tali.

(16) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi għall-ħarsien ta’ 
pazjenti u kumpens għal ħsara tali għal 
kura tas-saħħa mogħtija fit-territorju 
tagħhom u li dawn huma xierqa għan-
natura u l-estent tar-riskju. Madankollu, l-
Istat Membru jrid jistabbilixxi n-natura 
u/jew il-modalitajiet ta' mekkaniżmu tali. 
Dispożizzjonijiet speċifiċi u miżuri speċjali 
ta' koordinazzjoni għandhom, f'kull każ, 
jiġu stabbiliti sabiex jikkoordinaw l-
attivitajiet ta' sptarijiet li jikkostitwixxu 
ċentri ta' eċċellenza, partikolarment bil-
ħsieb li jiġi garantit aċċess għall-aħjar 
kura għal dawk il-pazjenti fl-UE li  
ġenwinament għandhom bżonnha. Għal 
dak l-għan, u speċjalment meta huma 
kkonċernati pazjenti li jaġixxu permezz 
ta’ għażla, kull Stat Membru għandu 
jinnomina l-korpi nazzjonali, reġjonali u 
lokali li jkunu responsabbli mill-verifika 
ta' jekk hemmx ħtieġa reali għal użu tal-
kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
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għall-kompilazzjoni ta’ listi ta' 
awtorizzazzjonijiet minn qabel għal 
trattament f’ċentru ta' eċċellenza fi Stat 
Membru ieħor li mhux il-pajjiż ta' 
residenza tal-pazjent. L-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu minn hawn 'il 
quddiem jipprovdi l-fondi meħtieġa biex 
isir ir-rimborż tal-ispiża tat-trattament li 
għaliha tkun inkisbet awtorizzazzjoni 
minn qabel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġu żviluppati ċentri Ewropej ta' eċċellenza li jispeċjalizzaw fil-kura ta' mard 
partikolari, u pazjenti Ewropej għandhom jitħallew jagħmlu użu sħiħ minnhom.

Emenda 103
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-dritt għall-ħarsien tad-data 
personali huwa dritt fundamentali 
rikonoxxut mill-Artikolu 8 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-iżgurar tal-kontinwità tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali jiddependi mit-
trasferiment ta’ data personali dwar is-
saħħa tal-pazjent. Din id-data personali
għandha tiġi ttrasferita b’mod ħieles minn 
Stat Membru għal ieħor, iżda fl-istess waqt 
għandhom jitħarsu d-drittijiet fundamentali 
tal-individwi. Id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data tistabbilixxi d-dritt għal 
individwi li jkollhom aċċess għad-data 
personali tagħhom dwar saħħithom, 

(17) Id-dritt għall-ħarsien tad-data 
personali huwa dritt fundamentali 
rikonoxxut mill-Artikolu 8 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-iżgurar tal-kontinwità tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali jiddependi mit-
trasferiment ta’ data personali dwar is-
saħħa tal-pazjent. Din id-data personali 
għandha tiġi ttrasferita b’mod ħieles minn 
Stat Membru għal ieħor, iżda fl-istess waqt 
għandhom jitħarsu d-drittijiet fundamentali 
tal-individwi. Id-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data tistabbilixxi d-dritt għal 
individwi li jkollhom aċċess għad-data 
personali tagħhom dwar saħħithom, 
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pereżempju fir-reġistri mediċi tal-pazjent 
dwar kwistjonijiet bħal dijanjożi, riżultati 
tal-eżamijiet, l-evalwar tat-tobba u kull 
trattament jew intervenzjoni mogħtija. 
Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll 
fil-kuntest tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
koperta minn din id-Direttiva.

pereżempju fir-reġistri mediċi tal-pazjent 
dwar kwistjonijiet bħal dijanjożi, riżultati 
tal-eżamijiet, l-evalwar tat-tobba u kull 
trattament jew intervenzjoni mogħtija. 
Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll 
fil-kuntest tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
koperta minn din id-Direttiva. Il-pazjent 
għandu jkun jista' jwaqqaf ir-rilaxx tad-
data tiegħu fi kwalunkwe punt u jirċievi 
konferma li d-data tiegħu ġiet imħassra. 

Or. de

Emenda 104
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi
Stat Membru ieħor sabiex jirċivuh 
hemmhekk. L-istess japplika għar-
riċevituri tal-kura tas-saħħa li jkunu qed 
ifittxu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor permezz ta' mezzi oħrajn, 
pereżempju permezz tas-servizzi s-saħħa-
e. Filwaqt li l-liġi Komunitarja ma 
tnaqqasx mis-setgħa tal-Istati Membri li 
jorganizzaw il-kura tas-saħħa u s-sistemi 
tas-sigurtà soċjali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jikkonformaw mal-liġi 
Komunitarja meta jeżerċitaw din is-setgħa,
b'mod partikolari mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat dwar il-ħelsien tal-provvediment 

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija jew ta’ merkanzija 
mixtrija f’rabta mal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor mill-iskema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja li l-pazjenti huma affiljati 
magħha, ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi u merkanzija jinkludi l-ħelsien 
għal pazjenti biex deliberatament jirċievu 
servizzi tal-kura tas-saħħa u 
deliberatament jixtru merkanzija marbuta 
mal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu servizzi tal-
kura tas-saħħa permezz tat-telemediċina 
minn Stat Membru ieħor li mhux l-istat 
fejn huma għandhom affiljazzjoni mas-
sistema tas-sigurtà soċjali. Filwaqt li l-liġi 
Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa tal-
Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
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tas-servizzi. Dawk id-dispożizzjonijiet 
jipprojbixxu lill-Istati Membri milli 
jintroduċu jew iżommu restrizzjonijiet 
mhux iġġustifikati dwar l-eżerċizzju ta' dak 
il-ħelsien fis-settur tal-kura tas-saħħa.

jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi u tal-
merkanzija. Dawk id-dispożizzjonijiet 
jipprojbixxu lill-Istati Membri milli 
jintroduċu jew milli jżommu restrizzjonijiet 
mhux ġustifikati dwar dawn il-libertajiet.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tapplika mhux biss għal servizzi imma wkoll għax-xiri ta' merkanzija fil-
kuntest ta' kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula wkoll il-premessa aħjar.

Amendment 105
John Bowis

Proposal for a directive
Recital 18

Text proposed by the Commission Amendment

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
permezz ta' mezzi oħrajn, pereżempju 
permezz tas-servizzi s-saħħa-e. Filwaqt li 
l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
Filwaqt li l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx 
mis-setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw 
il-kura tas-saħħa u s-sistemi tas-sigurtà 
soċjali tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
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mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
eżerċizzju ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

eżerċitar ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-kura 
tas-saħħa.

Or. en

Amendment 106
Stefano Zappalà

Proposal for a directive
Recital 18

Text proposed by the Commission Amendment

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
permezz ta' mezzi oħrajn, pereżempju 
permezz tas-servizzi s-saħħa-e. Filwaqt li 
l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
Filwaqt li l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx 
mis-setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw 
il-kura tas-saħħa u s-sistemi tas-sigurtà 
soċjali tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
eżerċitar ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.
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eżerċizzju ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-prinċipju ma ġiex stabbilit fil-każistika. Għalhekk is-sentenza fil-premessa hija 
qarrieqa. Tabilħaqq, fir-rigward ta’ spiżerija fuq l-internet, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
(C-322/01) irrikonoxxiet li ċerti restrizzjonijiet nazzjonali dwar il-bejgħ tal-mediċini permezz 
tal-internet huma konsistenti mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat tas-Suq Intern.  Sabiex tkun 
żgurata ċarezza assoluta, din il-proposta m'għandhiex twassal għal dubji dwar il-legalità tar-
regoli dwar spiżerija fuq l-internet f’livell ta' Stat Membru.

Amendment 107
Peter Liese

Proposal for a directive
Recital 18

Text proposed by the Commission Amendment

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
permezz ta' mezzi oħrajn, pereżempju 
permezz tas-servizzi s-saħħa-e. Filwaqt li 
l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
Filwaqt li l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx 
mis-setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw 
il-kura tas-saħħa u s-sistemi tas-sigurtà 
soċjali tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
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mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
eżerċizzju ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

eżerċitar ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dikjarazzjoni hija qarrieqa peress li s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ma ttrattatx il-
kwistjoni ta' servizzi tas-saħħa-e. L-Qorti tal-Ġustizzja fil-fatt irrikonoxxiet, eż. fir-rigward 
tal-bejgħ ta' prodotti mediċinali permezz tal-posta, li projbizzjonijiet nazzjonali fuq il-bejgħ 
ta' prodotti mediċinali suġġetti għal preskrizzjoni huma konformi mat-Trattat (C-322/01, 
Deutscher Apothekerverband). Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza legali, il-proposta għal Direttiva 
m'għandux ikun fiha xi dikjarazzjonijiet li jistgħu jkunu kontradittorji.

Emenda 108
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
permezz ta' mezzi oħrajn, pereżempju 
permezz tas-servizzi s-saħħa-e. Filwaqt li 
l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa 

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
Filwaqt li l-liġi Komunitarja ma tnaqqasx 
mis-setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw 
il-kura tas-saħħa u s-sistemi tas-sigurtà 
soċjali tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
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tal-Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
eżerċizzju ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew iżommu 
restrizzjonijiet mhux iġġustifikati dwar l-
eżerċitar ta' dak il-ħelsien fis-settur tal-
kura tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-prinċipju ma ġiex stabbilit fil-każistika. Għalhekk għandu jitħassar. Din l-emenda hi 
marbuta mal-emenda għall-premessa 41a (ġdida).

Emenda 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) F’konformità mal-prinċipji stabbiliti 
mill-Qorti tal-Ġustizzja, u mingħajr ma 
jkun hemm tfixkil fil-bilanċ finanzjarju 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tas-
sigurtà soċjali tal-Istati Membri, il-
pazjenti, il-professjonisti tas-saħħa, il-
provvedituri tal-kura tas-saħħa u l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandhom jingħataw ċertezza legali 
akbar fir-rigward tal-ħlas lura tal-ispejjeż 
tal-kura tas-saħħa.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija r-
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responsabilità unika tal-Istati Membri u diġà ġiet indirizzata minn għadd konsiderevoli 
minnhom. M’hemmx għalfejn li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati minn direttiva separata 
dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li 
l-pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr 
għal dawk imbassra għall-koordinazzjoni 
tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji 
ta' moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti 
għall-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
tagħhom. Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-
responsabbilta tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom 
u jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-
saħħa nazzjonali. L-Istati Membri, fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, xorta 
waħda jistgħu jipprovdu għall-ħlas lura 
tal-ispejjeż tat-trattament fil-livell tat-
tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru tat-
trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ 
referenza Ewropej kif imsemmi fl-
Artikolu 15 ta’din id-Direttiva.

imħassra

Or. en
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Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Emenda 111
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti 
għall-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
tagħhom. Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-
responsabbilta tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom u 
jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali. L-Istati Membri, fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, xorta 
waħda jistgħu jipprovdu għall-ħlas lura 
tal-ispejjeż tat-trattament fil-livell tat-tariffi 
fis-seħħ fl-Istat Membru tat-trattament jekk 
dan huwa ta' benefiċċju akbar għall-
pazjent. Dan jista’ jkun il-każ b’mod 

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti s-suppożizzjoni tal-ispejjeż ta' din 
il-kura tas-saħħa. Dan jirrispetta b’mod
sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom u 
jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali. L-Istati Membri, fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, 
għandhom jipprovdu għall-ħlas lura tal-
ispejjeż tat-trattament fil-livell tat-tariffi 
fis-seħħ fl-Istat Membru tat-trattament jekk 
dan huwa ta' benefiċċju akbar għall-
pazjent. Dan huwa l-każ b’mod partikolari 
għal kull trattament mogħti permezz tan-
netwerks ta’ referenza Ewropej kif 
imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din id-Direttiva.
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partikolari għal kull trattament mogħti 
permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 112
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti 
għall-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
tagħhom. Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-
responsabbilta tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom u 
jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali. L-Istati Membri, fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, xorta 
waħda jistgħu jipprovdu għall-ħlas lura tal-
ispejjeż tat-trattament fil-livell tat-tariffi 
fis-seħħ fl-Istat Membru tat-trattament jekk 
dan huwa ta' benefiċċju akbar għall-
pazjent. Dan jista’ jkun il-każ b’mod 
partikolari għal kull trattament mogħti 
permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi u tal-
merkanzija skont it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Il-
pazjenti għandhom jiġu garantiti s-
suppożizzjoni tal-ispejjeż ta' din il-kura tas-
saħħa u ta’ din il-merkanzija mill-anqas 
fil-livell mogħti għall-istess kura tas-
saħħa jew merkanzija, jew li jkunu simili, 
bħal li kienu l-kura ġiet provduta jew il-
merkanzija ġiet mixtrija fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni tagħhom. Dan jirrispetta 
b’mod sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati 
Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura tal-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
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mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Direttiva tapplika mhux biss għal servizzi imma wkoll għax-xiri ta' merkanzija fil-kuntest 
ta' kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula wkoll il-premessa aħjar.

Emenda 113
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti 
għall-istess kura tas-saħħa, jew waħda 
simili, fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
tagħhom. Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-
responsabbilta tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom u 
jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
finanzjament tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali. L-Istati Membri, fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, xorta 
waħda jistgħu jipprovdu għall-ħlas lura tal-
ispejjeż tat-trattament fil-livell tat-tariffi 
fis-seħħ fl-Istat Membru tat-trattament jekk 
dan huwa ta' benefiċċju akbar għall-

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti s-suppożizzjoni tal-ispejjeż ta' din 
il-kura tas-saħħa mill-anqas fil-livell 
mogħti għal dik il-kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. Dan 
jirrispetta b’mod sħiħ ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura tal-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
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pazjent. Dan jista’ jkun il-każ b’mod 
partikolari għal kull trattament mogħti 
permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "l-istess" kura tas-saħħa "jew waħda simili" mhix legalment ċara u għandha titħassar.

Emenda 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti għall-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. 
Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-responsabbilta
tal-Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura tal-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skont it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti s-suppożizzjoni tal-ispejjeż ta' din 
il-kura tas-saħħa mill-anqas fil-livell 
mogħti għall-istess kura tas-saħħa, jew 
waħda simili, fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tagħhom. Dan jirrispetta 
b’mod sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati 
Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom. Fl-istess ħin kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali għandu jiġu 
evitat. L-Istati Membri, fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom, xorta waħda jistgħu 
jipprovdu għall-ħlas lura tal-ispejjeż tat-
trattament fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-



AM\763599MT.doc 67/68 PE418.293v01-00

MT

akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Istat Membru tat-trattament jekk dan huwa 
ta' benefiċċju akbar għall-pazjent. Dan 
jista’ jkun il-każ b’mod partikolari għal 
kull trattament mogħti permezz tan-
netwerks ta’ referenza Ewropej kif 
imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 115
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għalhekk għall-pazjent jeżistu żewġ 
sistemi li huma koerenti; jew tapplika din 
id-direttiva, jew japplika r-
Regolament 1408/71. Fi kwalunkwe każ, 
kull persuna assigurata li titlob 
awtorizzazzjoni biex tirċievi trattament 
xieraq għall-kundizzjoni tagħha fi Stat 
Membru ieħor għandha dejjem tingħata 
din l-awtorizzazzjoni skont il-
kundizzjonijiet stipulati fir-
Regolament 1408/71 u 883/04 meta t-
trattament ikkonċernat ma jistax jingħata 
fiż-żmien ġustifikat medikament, filwaqt li 
jitqies l-istat tas-saħħa attwali u ż-żmien 
probabbli tal-marda. Il-pazjent ma 
għandux jiċċaħħad mid-drittijiet aktar 
benefiċjarji garantiti mir-
Regolament 1408/71 u 883/04 meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet.

imħassra

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
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handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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