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IL-MOVIMENT LIBERU TAL-ĦADDIEMA

Wieħed mill-erba' libertajiet li jgawdu ċ-ċittadini tal-UE hija l-moviment liberu tal-ħaddiema.
Dan jinkludi d-drittijiet tal-ħaddiema għall-moviment u r-residenza, id-drittijiet għad-dħul u
r-residenza għall-membri tal-familja u d-dritt għal xogħol fi Stat Membru ieħor, u trattament
ugwali bħaċ-ċittadini ta' dak l-Istat Membru. Restrizzjonijiet japplikaw f'xi pajjiżi għal
ċittadini ta' Stati Membri ġodda. Ir-regoli dwar l-aċċess għall-benefiċċji soċjali, attwalment
huma mfassla primarjament mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 3(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE); L-Artikoli 4(2)(a), 20, 26 u 45 sa 48
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri; Ir-Regolament
(UE) Nru 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni; Ir-Regolament
(KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament ta'
implimentazzjoni tiegħu (KE) 987/2009.
Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (QtĠ) tal-Unjoni Ewropea

GĦANIJIET

Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-UE. Dan huwa
stipulat fl-Artikolu 45 tat-TFUE u huwa dritt fundamentali tal-ħaddiema. Dan jimplika l-
abolizzjoni ta' kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità bejn il-ħaddiema tal-
Istati Membri fir-rigward tal-impjieg, remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-xogħol u tal-
impjieg.

IL-KISBIET

Fl-aħħar tal-2014, skont data tal-Eurostat, 3 % taċ-ċittadini tal-UE (15.3 miljun persuna) kienu
jgħixu fi Stati Membri li mhumiex ċittadini tagħhom. Skont stħarriġ tal-Ewrobarometru fl-2010,
10 % tal-persuni fl-UE li pparteċipaw wieġbu li kienu għexu u ħadmu f'pajjiż ieħor xi darba fil-
passat, filwaqt li 17 % kien beħsiebhom jibbenefikaw mid-dritt tal-moviment liberu fil-ġejjieni.
A. Arranġamenti ġenerali attwali dwar il-libertà tal-moviment
Kwalunkwe ċittadin ta' Stat Membru għandu d-dritt ifittex impjieg fi Stat Membru ieħor
f'konformità mar-regolamenti rilevanti applikabbli għall-ħaddiema nazzjonali. Huwa jew hija
huma intitolati jirċievu l-istess għajnuna mill-uffiċċju nazzjonali tal-impjiegi bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti mingħajr l-ebda diskriminazzjoni abbażi ta' ċittadinanza, u jkollhom
ukoll id-dritt li joqogħdu fil-pajjiż ospitanti għal perjodu twil biżżejjed biex ifittxu xogħol,
japplikaw għal impjieg u jiġu rreklutati. Dan id-dritt japplika bl-istess mod għall-ħaddiema
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kollha minn Stati Membri oħra, kemm jekk jinsabu fuq kuntratti permanenti, impjegati
bħala ħaddiema staġjonali jew ħaddiema transfruntiera jew jipprovdu servizzi. Ma tistax
issir diskirimazzjoni kontra l-ħaddiema, pereżempju fir-rigward tar-rekwiżiti tal-lingwa, li ma
jistgħux imorru lil hinn minn dak li hu raġonevoli u meħtieġ għall-impjieg in kwistjoni.
Dawn ir-regoli ma japplikawx għal ħaddiema stazzjonati, li mhumiex qegħdin jagħmlu użu mid-
drittijiet tagħhom ta' moviment liberu: minflok, huma dawk li jħaddmu li qegħdin jagħmlu użu
mil-libertà tagħhom li jipprovdu servizzi sabiex jibgħatu ħaddiema barra mill-pajjiż fuq bażi
temporanja. Il-ħaddiema stazzjonati huma protetti biss permezz tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar
ta' Ħaddiema (Direttiva 96/71/KE), li tistipula ċerti termini u kundizzjonijiet ta' impjieg
minimi fl-istat ospitanti, u d-direttiva dwar l-infurzar marbuta magħha (Direttiva 2014/67/
UE), sabiex jevitaw li l-fornituri lokali tas-servizz jinqatgħu 'il barra. Fid-dawl tad-diskrepanzi
konsiderevoli bejn l-Istati Membri rigward l-istazzjonament tal-ħaddiema, il-Kummissjoni
pproponiet reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema f'Marzu 2016, inkluża l-bidla
fil-perspettiva li jenħtieġ li l-istess xogħol fl-istess post jitħallas bl-istess paga. Sa Mejju 2016,
ħdax-il parlament nazzjonali kienu skattaw il-proċedura tal-"karta s-safra" minħabba tħassib
dwar is-sussidjarjetà. F'Lulju 2016, il-Kummissjoni eżaminat mill-ġdid it-tħassib imqajjem,
iżda ddeċidiet li żżomm il-proposta oriġinali tagħha. Il-proposta qed tiġi diskussa bħalissa fil-
Parlament.
1. Id-drittijiet ta' moviment u ta' residenza tal-ħaddiema
Id-Direttiva 2004/38/KE tintroduċi ċ-ċittadinanza tal-UE bħala l-istatus bażiku għal ċittadini
tal-Istati Membri meta huma jeżerċitaw id-dritt tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament
fit-territorju tal-UE. Għall-ewwel tliet xhur, kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li jmur jgħix
fit-territorju ta' pajjiż ieħor tal-UE mingħajr ebda kundizzjoni jew formalità għajr ir-rekwiżit li
jkollu karta tal-identità valida jew passaport validu. Għal perjodi ta' żmien itwal, l-Istat Membru
ospitanti jista' jirrikjedi li ċ-ċittadin jirreġistra l-preżenza tiegħu jew tagħha fi żmien raġonevoli
u mhux diskriminatorju.
Id-dritt ta' residenza għall-ħaddiema migranti għal aktar minn 3 xhur għadu soġġett għal
ċerti kundizzjonijiet, li jvarjaw skont l-istatus taċ-ċittadini: għal ċittadini tal-UE li mhumiex
ħaddiema jew ħaddiema għal rashom, id-dritt ta' residenza jiddependi fuq jekk ikollhomx
biżżejjed riżorsi biex ma jkunux ta' piż fuq is-sistema ta' assistenza soċjali tal-Istat Membru
ospitanti, u li jkollhom assigurazzjoni kontra l-mard. Iċ-ċittadini tal-UE jakkwistaw id-dritt ta'
residenza permanenti fl-Istat Membru ospitanti wara perjodu ta' ħames snin ta' residenza legali
kontinwa.
Id-Direttiva 2004/38/KE emendat ir-Regolament 1612/68/KEE fir-rigward tar-riunifikazzjoni
tal-familja u estendiet id-definizzjoni ta' "membru tal-familja" (li qabel kienet limitata għall-
konjuġi, għal dixxendenti taħt l-età ta' 21 sena jew ulied dipendenti, u għal axxendenti
dipendenti) biex tinkludi sħab reġistrati jekk il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti
tikkunsidra sħubija reġistrata bħala ekwivalenti għal żwieġ. Irrispettivament min-nazzjonalità
tagħhom, dawn il-membri tal-familja għandhom id-dritt li joqgħodu fl-istess pajjiż bħall-
ħaddiem.
2. Impjieg
Fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' impjieg fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti,
il-ħaddiema li jkunu ċittadini ta' Stat Membru ieħor ma jistgħux jiġu ttrattati b'mod differenti
mill-ħaddiema nazzjonali minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom. Dan japplika b'mod partikolari
għal kwistjonijiet relatati ma' reklutaġġ, sensja u remunerazzjoni u għal taħriġ okkupazzjonali
u miżuri għal taħriġ mill-ġdid. Ċittadini ta' Stat Membru wieħed li jkunu qegħdin jaħdmu fi
Stat Membru ieħor għandhom l-istess benefiċċji soċjali u fiskali u aċċess għal akkomodazzjoni
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bħall-ħaddiema nazzjonali u huma intitolati għal trattament ugwali fir-rigward tal-eżerċizzju
tad-drittijiet ta' sħubija fi trade union.
Id-dritt li jibqgħu fil-pajjiż ospitanti wara li jieqfu jaħdmu issa hu stabbilit fid-Direttiva 2004/38/
KE. Persuni li qegħdin ifittxu xogħol għandhom id-dritt ta' residenza għal perjodu li jaqbeż
is-sitt xhur (QtĠ, Kawża C-292/89 Antonissen) mingħajr ma' jissodisfaw l-ebda kundizzjoni
jekk ikomplu jfittxu xogħol fl-Istat Membru ospitanti u jkollhom "opportunità ġenwina" li jsibu
xogħol; matul dan iż-żmien huma ma jistgħux jitkeċċew mill-pajjiż. Wara l-kisba tad-dritt ta'
residenza permanenti fl-Istat Membru ospitanti, iċ-ċittadini tal-UE ma jibqgħu soġġetti għall-
ebda kundizzjoni (bħal biżżejjed mezzi finanzjarji) imma jistgħu, jekk meħtieġ, jiddependu fuq
l-assistenza soċjali fl-Istat Membru ospitanti bl-istess mod bħaċ-ċittadini tiegħu.
Sa mill-introduzzjoni taċ-ċittadinanza tal-UE, il-QtĠ estendiet l-aċċess għall-benefiċċji soċjali
għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi Stat Membru ieħor (Kawżi C-184/99 Grzelczyk, C-224/98
D'Hoop). L-istatus ta' dawk il-persuni li jfittxu x-xogħol għall-ewwel darba attwalment hu s-
suġġett ta' diskussjoni intensa, peress li dawn ma għandhomx status ta' ħaddiem xi jżommu.
Fil-kawżi C-138/02 Collins and C-22/08 Vatsouras, il-QtĠ sabet li tali ċittadini tal-UE kellhom
dritt ta' aċċess ugwali għal benefiċċju finanzjarju intiż biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq tax-
xogħol għal dawk il-persuni li qed ifittxu x-xogħol; konsegwentement tali benefiċċju ma
jistax jitqies bħala "assisstenza soċjali" li għalih, id-Direttiva 2004/38/KE teskludi l-aċċess.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li jkun hemm konnessjoni reali bejn il-persuna
li qed tfittex impjieg u s-suq tax-xogħol fl-Istat Membru in kwistjoni. Il-QtĠ ċċarat aktar is-
sitwazzjoni ta' ħaddiema b'impjieg preċedenti fis-sentenza Alimanovic (C-67/14). L-individwi
kkonċernati kienu ħadmu, u konsegwentement żammew l-istatus tagħhom ta' ħaddiem għal
sitt xhur ulterjuri wara li spiċċaw qegħda (Artikolu 7(3)(c) tad-Direttiva). Madankollu, il-QtĠ
ddikjarat li wara l-iskadenza ta' dan il-perjodu, iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jitolbu biss trattament
ugwali bħaċ-ċittadini nazzjonali, u b'hekk ikollhom aċċess għall-assistenza soċjali, jekk ir-
residenza tagħhom fl-Istat Membru kkonċernat tikkonforma mal-kundizzjonijiet tad-Direttiva.
Għalkemm l-Artikolu 14(4)(b) tad-Direttiva jipprojbixxi l-espulsjoni ta' ċittadini qiegħda tal-UE
dment li huma jkomplu jfittxu impjieg, l-Artikolu 24(2) jippermetti espressament li Stat Membru
jkun jista' jirrifjuta li jagħti assistenza soċjali lil ċittadini tal-UE li d-dritt ta' residenza tagħhom
hu bbażat biss fuq din id-dispożizzjoni ta' non-espulsjoni. Il-QtĠ, barra minn hekk, iddikjarat
li, kuntrarjament għad-deċiżjonijiet ta' espulsjoni li għalihom is-sitwazzjoni individwali taċ-
ċittadin tal-UE kkonċernat għandha tingħata kunsiderazzjoni, ma jkunx hemm bżonn ta'
valutazzjoni individwali fir-rigward tal-aċċess għall-assistenza soċjali.
Min-naħa l-oħra, it-talba għal benefiċċji minn ċittadini tal-UE ekonomikament inattivi tista'
tkun tiddependi fuq ir-residenza legali tagħhom - li minnha nnifisha tkun titlob garanzija
ta' mezzi finanzjarji suffiċjenti. Madankollu l-QtĠ ddikjarat fis-sentenza Brey (C-140/12)
li s-sempliċi fatt li ssir talba għal benefiċċju mhijiex prova suffiċjenti li persuna mhijiex
awtosuffiċjenti, u jenħtieġ li jitqiesu ċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull każ meta ssir il-valutazzjoni
dwar il-piż fuq is-sistema ta' assistenza soċjali nazzjonali minħabba l-għoti tal-benefiċċju.
Fis-sentenza Brey, il-QtĠ tenniet il-ġurisprudenza tagħha fil-Kawża Trojani (C-456/02), fejn
sakemm ċittadin ekonomikament inattiv ma jitkeċċiex, id-dritt tiegħu jew tagħha għal trattament
ugwali fir-rigward ta' benefiċċji soċjali jibqa' intatt. Madankollu, il-QtĠ, dan l-aħħar irtirat
konsiderevolment minn din il-ġurisprudenza meta rrifjutat id-dritt għal benefiċċji ta' ċittadin
inattiv tal-UE li kien daħal fi Stat Membru ospitanti sempliċement bl-iskop li jagħmel talba għal
dawk il-benefiċċji (Kawża C-333/13 Dano): iddikjarat li d-dritt għal trattament indaqs, li jkun
jinkludi aċċess għall-benefiċċji jippresupponi r-residenza legali skont id-Direttiva 2004/38/KE,
li r-rikorrent ma kellux minħabba n-nuqqas ta' mezzi finanzjarji suffiċjenti. Il-QtĠ kkonfermat
il-preċedenti tal-ġurisprudenza fl-2016 (Kawża C-308/14, Il-Kummissjoni vs ir-Renju Unit), li



Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 4

jsostnu li ma hemm xejn li jwaqqaf l-għoti ta' benefiċċji soċjali lil ċittadini tal-UE li ma jkunux
ekonomikament attivi li jkunu ssoġġettati għall-kundizzjoni sustantiva li dawk iċ-ċittadini
jkollhom ir-rekwiżiti meħtieġa biex ikollhom dritt li joqgħodu legalment fl-Istat Membru
ospitanti.
B'dan il-mod, il-QtĠ tidher li qed tippermetti lill-Istati Membri li jżommu lura milli jagħtu
aċċess ugwali għall-assistenza soċjali mingħajr il-bżonn li jintemm id-dritt ta' residenza taċ-
ċittadin inattiv. Dan l-approċċ ġdid jista' jipperikola l-koeżjoni soċjali fl-Istati Membri ospitanti,
peress li joħloq subklassi ta' ċittadini tal-UE li ma jkunux jistgħu jitkeċċew mill-pajjiż iżda li
jkollhom jgħaddu mingħajr l-assistenza soċjali li jirċievu ċ-ċittadini ta' dak l-Istat Membru li
jkunu fl-istess sitwazzjoni. Fid-dawl tal-fatt li l-liġi tissawwar permezz il-QtĠ b'dan il-mod,
il-Kummissjoni, fil-proposta tagħha li temenda r-regoli ta' koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali,
tipproponi li jiġu ċċarati d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE mhux attivi li jmorru jgħixu barra minn
pajjiżhom (5.10.4).
Fl-aħħar nett, l-Artikolu 35 tad-Direttiva, jagħti espressament lill-Istati Membri s-setgħa li, f'każ
ta' abbuż jew frodi, jirtiraw kwalunkwe dritt mogħti mid-Direttiva.
B. Ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' moviment
It-Trattat jippermetti lil Stat Membru li jirrifjuta d-dritt ta' dħul jew residenza lil ċittadin tal-
UE fit-territorju tiegħu fuq raġunijiet ta' ordni pubbliku, sigurtà pubblika jew saħħa pubblika.
Tali miżuri jridu jkunu bbażati fuq il-kondotta personali tal-individwu kkonċernat, li trid
tirrapreżenta theddida gravi u reali biżżejjed għall-interessi fundamentali tal-istat. F'dan ir-
rigward, id-Direttiva 2004/38/KE tipprovdi serje ta' garanziji proċedurali.
Skont l-Artikolu 45(4) tat-TFUE, il- moviment liberu tal-ħaddiema ma japplikax għal impjieg
fis-settur pubbliku, għalkemm din id-deroga ġiet interpretata b'mod ristrettiv ħafna mill-QtĠ u,
għalhekk, huma biss dawk il-karigi fejn ikunu involuti l-eżerċizzju tal-awtorità pubblika u r-
responsabilità għall-ħarsien tal-interessi ġenerali tal-istat li jistgħu jkunu ristretti għaċ-cittadini
tiegħu stess (pereżempju s-sigurtà interna u esterna tal-istat).
Matul perjodu tranżizzjonali wara l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda, jistgħu jiġu applikati
ċerti kundizzjonijiet li jillimitaw il-moviment liberu ta' ħaddiema minn, għal u bejn dawn l-
Istati Membri. Dawn ir-restrizzjonijiet ma jikkonċernawx l-ivvjaġġar barra l-pajjiż jew attività
ta' impjieg indipendenti, u għalhekk jistgħu jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Il-perjodi
tranżizzjonali applikabbli li kien baqa' għall-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-2007
tneħħew fl-1 ta' Jannar 2014. Bħalissa hemm perjodi tranżizzjonali għaċ-ċittadini Kroati, li jridu
jitneħħew sa mhux aktar tard minn Lulju 2020.
C. Miżuri biex titħeġġeġ il-libertà ta' moviment
Bħala prinċipju bażiku, jenħtieġ li kull ċittadin tal-UE jkun jista' jipprattika b'mod liberu l-
professjoni tiegħu jew tagħha fi kwalunkwe Stat Membru. Madanakollu, l-implimentazzjoni
prattika ta' dan il-prinċipju sikwit tixxekkel minn rekwiżiti nazzjonali għal aċċess għal ċerti
professjonijiet fil-pajjiż ospitanti. Is-sistema għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali
ġiet riformata biex tgħin ħalli s-swieq tax-xogħol isiru aktar flessibbli u biex tħeġġeġ aktar
rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki. Id-Direttiva 2005/36/KE (kif immodernizzata mid-
Direttiva 2013/55/UE) dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali tikkonsolida u taġġorna
l-15-il direttiva eżistenti u tkopri kważi r-regoli ta' rikonoxximent kollha(3.1.5), u tipprevedi
aspetti innovattivi bħal pereżempju l-Karta Professjonali Ewropea u l-evalwazzjoni reċiproka
ta' professjonijiet regolati.
In-netwerk ta' kooperazzjoni EURES (Servizzi Ewropej tax-Xogħol), jinvolvi l-Kummissjoni,
is-servizzi pubbliċi tal-impjieg tal-Istati Membri tal-UE u taż-ŻEE u organizzazzjonijiet

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.1.5.pdf
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sħab oħra, u l-Iżvizzera (ara 5.10.3). Permezz tar-Regolament 2016/589 (li jieħu post ir-
Regolament preċedenti 492/2011), il-EURES mill-2016 kompla jtejjeb l-għodod self-service
fuq il-pjattaforma diġitali tiegħu biex isir portal madwar l-Ewropa għall-mobilità fix-xogħol
reali, bl-introduzzjoni ta' sistema awtomatizzata ta' korrispondenza tal-ħiliet ta' min qed
ifittex xogħol u l-opportunitajiet tax-xogħol. Issa jenħtieġ li l-Istati Membri jqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-portal tal-EURES il-postijiet tax-xogħol battala kollha u l-applikazzjonijiet
għax-xogħol ippubblikati fil-livell nazzjonali, u jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni ġenerali
dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien fil-pajjiż destinatarju, inklużi korsijiet tal-
lingwa, u jipprovdu aktar pariri personalizzati dwar il-karriera u r-reklutaġġ. Barra minn hekk
se jkunu involuti aħjar is-sħab soċjali fin-netwerk u se jingħata appoġġ aħjar għas-sħubijiet
transfruntiera.
L-UE għamlet sforzi kbar biex toħloq ambjent li jħeġġeġ il-mobilità tal-ħaddiema. Dawn
jinkludu:
— karta Ewropea ta' assigurazzjoni tas-saħħa u direttiva dwar il-kura tas-saħħa transfruntiera;

— il-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali grazzi għar-Regolament (KE) 883/2004 u
r-Regolament ta' implimentazzjoni (KE) 987/2009 (5.10.4);

— l-adozzjoni f'April 2014 tad-Direttiva 2014/50/UE dwar ir-rekwiżiti minimi sabiex tiżdied
il-mobilità tal-ħaddiema minn Stat Membru għal ieħor permezz ta' titjib fil-ksib u l-
preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari.

— l-adozzjoni f'April 2014 tad-Direttiva 2014/54/UE dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju
tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema, li b'mod
speċifiku tipprevedi mezzi ġodda ta' rimedju għall-ħaddiema li huma ddiskriminati.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew iqis li s-suġġetti kollha relatati mal-impjieg huma fost il-prijoritajiet
ewlenin tal-UE u dejjem enfasizza li jenħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkoordinaw
l-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward u jippromwovu l-moviment liberu tal-ħaddiema bħala
wieħed mill-għanijiet tas-suq intern magħqud komplet. Il-Parlament għandu rwol dinamiku
fl-istabiliment u fit-titjib tas-suq intern, u dejjem appoġġja b'mod enerġetiku l-isforzi tal-
Kummissjoni f'dan il-qasam.
Fir-rizoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2014 dwar ir-rispett tad-dritt fundamentali tal-moviment
liberu fl-UE, il-Parlament fakkar li d-dritt tal-libertà tal-moviment għal raġunijiet ta' xogħol ma
jistax jiġi assoċjat mal-abbuż tas-sistemi ta' sigurtà soċjali (ara wkoll is-sentenza tal-QtĠ fil-
Kawża C-413/01, Ninni-Orasche), u fakkar lill-Istati Membri kollha biex iżommu lura milli
jieħdu azzjonijiet li jistgħu jaffettwaw id-dritt tal-moviment liberu.
Fir-rigward tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Jannar 2014
fuq il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, il-Parlament stieden lill-Kummisjoni tirrieżamina
l-leġiżlazzjoni u timmonitorja l-implimentazzjoni u l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà
soċjali sabiex tipproteġi l-intitolamenti għall-benefiċċji tal-ħaddiema migranti fl-UE.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.4.pdf
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