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Emenda 1
Monica Frassoni

Abbozz ta'opinjoni
Premessa A (ġdida)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

A. billi jrid jiġi kkunsidrat l-abbozz tar-
rapport interim tal-'Istudju komparattiv 
dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jiċċaqilqu u jgħixu b'mod ħieles fit-
territorju tal-Istati Membri' mitlub mill-
Kumitat għall-Affarijiet Legali u 
ppreżentat mis-Servizz ta' Azzjoni taċ-
Ċittadini Ewropej (ECAS),

Or. en

Emenda 2
Katalin Lévai

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

1a. Jinnota li lanqas Stat Membru wieħed 
ma ttrasporta d-Direttiva 2004/38/KE 
b'mod effettiv u korrett fis-sħuħija 
tagħha, u li lanqas wieħed mill-artikoli 
tad-Direttiva ma ġie traspost b'mod 
effettiv u korrett mill-Istati Membri kollha 
(fir-rigward tad-dritt ta' residenza, ċertu 
Stati Membri ħolqu rekwiżiti (liċenzja tax-
xogħol, akkomodazzjoni sodisfaċenti) li 
jmorru kontra l-liġi Komunitarja u 
joħolqu barriera artifiċjali); jinnota li 
restrizzjonijiet bħal dawn jistgħu 
jikkawżaw ħsara serja lis-suq tax-xogħol 
Ewropew u lill-ekonomija Ewropea, 
speċjalment fil-kriżi ekonomika reċenti;
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Or. en

Emenda 3
Georgios Papastamkos

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

1a. Jinnota li t-traspożizzjoni tad-Direttiva 
hija sodisfaċenti biss f'Ċipru, fil-Greċja, 
fil-Finlandja, fil-Lussemburgu, f'Malta, 
fil-Portugall u fi Spanja;

Or. en

Emenda 4
Georgios Papastamkos

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

2a. Jinnota li l-falliment tal-applikazzjoni 
korretta tad-Direttiva mill-Istati Membri 
jitlob li jiġi kkunsidrat l-emendar tal-iktar 
dispożizzjonijiet problematiċi, b'mod 
partikolari d-dritt tad-dħul u r-residenza 
ta' membri tal-familja minn pajjiżi terzi u 
l-ħtieġa għaċ-ċittadini tal-UE li 
jippreżentaw, flimkien mal-
applikazzjonijiet għal residenza, 
dokumenti addizzjonali mhux previsti fid-
Direttiva; 

Or. en
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Emenda 5
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta'opinjoni Emenda

3. Jinnota l-impatt sinifikanti negattiv fuq 
id-drittijiet taċ-ċittadini ta' prassi 
amministrattivi li mhumiex konformi mal-
liġi Komunitarja; jiġbed l-attenzjoni, bħala 
eżempju, għall-proliferazzjoni ta' karti tal-
identità u karti ta' residenza differenti fl-
Istati Membri, fatt li għamel l-eżerċitar 
miċ-ċittadini tal-UE tad-dritt tagħhom għal 
moviment ħieles konfuż u ta' dwejjaq; 
jiġbed l-attenzjoni li, fi Spanja, minbarra 
ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, iċ-ċittadini 
tal-UE jingħatalhom Numru tal-Identità 
għall-Barranin li huwa neċessarju biex 
wieħed jaħdem jew jirreġistra mas-
sistema tas-sigurtà soċjali Spanjola, li 
Franza żammet ukoll titolu ta' residenza 
voluntarju ambigwu minbarra ċ-ċertifikat 
ta' reġistrazzjoni maħruġ għaċ-ċittadini 
tal-Unjoni u li fi Stati Membri bħar-
Repubblika Ċeka, l-Iżvezja u l-Belġju, l-
awtoritajiet jitolbu dokumenti addizzjonali 
sabiex joħorġu karti ta' residenza jew 
jimponu kundizzjonijiet li mhumiex 
elenkati fid-Direttiva;

3. Jinnota l-impatt sinifikanti negattiv fuq 
id-drittijiet taċ-ċittadini ta' prassi 
amministrattivi li mhumiex konformi mal-
liġi Komunitarja; jiġbed l-attenzjoni, bħala 
eżempju, għall-proliferazzjoni ta' karti tal-
identità u karti ta' residenza differenti fl-
Istati Membri, fatt li għamel l-eżerċitar 
miċ-ċittadini tal-UE tad-dritt tagħhom għal 
moviment ħieles konfuż u ta' dwejjaq;

Or. en

Emenda 6
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

3a. Jemmen, billi jqis li hemm rekwiżiti 
speċifiċi li japplikaw għal persuni li 
joqogħdu f'pajjiż għal iżjed minn tliet 
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xhur u billi l-leġiżlazzjoni tal-Komunità 
ma tistipulax xi formalitajiet li jridu 
jitlestew minn ċittadini tal-UE li jkunu se 
jidħlu fi Stat Membru, li jkun aħjar li tiġi 
introdotta sistema li tagħmilha possibbli li 
taċċerta ruħha mid-data attwali tal-bidu 
ta' residenza ta' ċittadin tal-UE fi Stat 
Membru partikolari;

Or. it

Emenda 7
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta'opinjoni Emenda

4. Jiġbed li t-traspożizzjoni tal-prinċipju 
tar-'riżorsi suffiċjenti' fl-Istati Membri 
toħloq konfużjoni fost iċ-ċittadini tal-UE 
minħabba li dan il-prinċipju huwa definit 
b'mod ambigwu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
fil-livelli kollha; jiġbed l-attenzjoni li dan 
joħloq tħassib kbir, per eżempju 
b'relazzjoni għal-leġiżlazzjoni Taljana li 
tirrikjedi li ċ-ċittadini Ewropej jipprovaw 
l-aawtentiċità tar-riżorsi suffiċjenti 
tagħhom;

4. Jiġbed li t-traspożizzjoni tal-prinċipju 
tar-'riżorsi suffiċjenti' fl-Istati Membri 
toħloq konfużjoni fost iċ-ċittadini tal-UE 
minħabba li dan il-prinċipju huwa definit 
b'mod ambigwu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
fil-livelli kollha; 

Or. en

Emenda 8
Katalin Lévai

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta'opinjoni Emenda

5a. Jinsab imħasseb li tlettax-il Stat 
Membru biss iqisu l-partners reġistrati 
bħala membri tal-familja u għalhekk 
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jiggarantixxu lil koppji tal-istess sess id-
drittijiet primarji u individwali tagħhom 
tal-moviment ħieles u tar-residenza; jitlob 
lill-Kummissjoni biex timmonitorja r-
restrizzjonijiet fuq id-dritt tad-dħul u r-
residenza fi Stati Membri oħra sabiex tiġi 
evitata d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-
orjentament sesswali;

Or. en

Emenda 9
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta'opinjoni Emenda

6. Jiġbed l-attenzjoni li l-ostakoli legali u 
amministrattivi li jaffettwaw membri tal-
familja ta' pajjiżi terzi huma problematiċi 
ħafna; jiġbed l-attenzjoni li bi ksur tad-
Direttiva, il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit 
ma timpedixxix membru tal-familja li 
mhux ċittadin tal-UE u li għandu karta 
ta' residenza maħruġa minn pajjiż ieħor 
milli jidħol fil-pajjiż mingħajr visa, u li l-
prassi amministrattivi tar-Renju Unit 
huma tali li dewmien fit-tul u 
dokumentazzjoni estensiva fl-ipproċessar 
ta' applikazzjonijiet għal karti ta' 
residenza għall-membri tal-familja li 
huma ċittadini ta' pajjiżi terzi 
jikkostitwixxu wkoll ostakoli sinifikanti 
għall-eżerċitar ta' drittijiet għall-
moviment ħieles; jiġbed l-attenzjoni għall-
fatt li fl-estonja, ċittadini ta' pajjiżi terzi 
jaffaċċjaw problemi meta jippruvaw 
jidħlu fil-pajjiż b'karta ta' residenza 
maħruġa minn Stat Membru ieħor u li 
membri tal-familja ta' pajjiż terz li 
japplikaw għal viżas intalbu wkoll iħallsu 
tariffa għall-viża; jiġbed l-attenzjoni li fl-
Italja, ċittadin ta' pajjiż terz li japplika 
biex jerġa' jingħaqad mal-familja jintalab 

6. Jiġbed l-attenzjoni li l-ostakoli legali u 
amministrattivi li jaffettwaw membri tal-
familja ta' pajjiżi terzi huma problematiċi 
ħafna; 
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juri l-legalità tal-oriġini tar-riżorsi 
ekonomiċi tiegħu/tagħha, li l-ammont 
tagħhom ma jistgħux ikunu inqas mill-
benefiċċji soċjali annwali;

Or. en

Emenda 10
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta'opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta'opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-eċċezzjonijiet tal-politika 
pubblika ma jistgħux iservu għanijiet 
ekonomiċi jew biex isegwu għanijiet 
preventivi ġenerali; jinnota n-nuqqas ta' 
leġiżlazzjoni Estonjana u Ungeriża dwar 
referenza ċara għall-esklużjoni ta' 
għanijiet ekonomiċi meta tkun imposta 
ordni ta' espulsjoni u, fil-leġiżlazzjoni 
Ungeriża u Rumena, in-nuqqas ta' 
kwalunkwe referenza għall-esklużjoni ta' 
offiżi kriminali preċedenti u għanijiet 
preventivi ġenerali.

7. Ifakkar li l-eċċezzjonijiet tal-politika 
pubblika ma jistgħux iservu għanijiet 
ekonomiċi jew biex isegwu għanijiet 
preventivi ġenerali. 

Or. en
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