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17.2.2016 A8-0224/178 

Emenda  178 

Jane Collins 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Netwerk Ewropew ta' Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 

l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex jgħaqqad offerti ta' xogħol flimkien 

ma' applikazzjonijiet għal xogħol, kull Stat 

Membru għandu jqiegħed għad-

dispożizzjoni tal-portal tal-EURES: 

1. Biex jgħaqqad offerti ta' xogħol flimkien 

ma' applikazzjonijiet għal xogħol, kull Stat 

Membru jista' jqiegħed għad-dispożizzjoni 

tal-portal tal-EURES: 

Or. en 
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Jane Collins 
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Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Netwerk Ewropew ta' Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 

l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-postijiet tax-xogħol battala kollha 

disponibbli mis-servizzi pubbliċi tal-

impjiegi tiegħu kif ukoll dawk ipprovduti 

mis-Sħab tal-EURES tiegħu; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  180 

Jane Collins 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Netwerk Ewropew ta' Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 

l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 16  

Tlaqqigħ awtomatizzat permezz tal-

pjattaforma informatika komuni 

imħassar 

1. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 

klassifikazzjoni Ewropea ta' ħiliet, 

kompetenzi, kwalifiki u okkupazzjonijiet. 

Din il-klassifikazzjoni hija l-għodda li 

tiffaċilita l-applikazzjoni onlajn għal 

xogħol b'mod transfruntier għall-Unjoni 

Ewropea billi tagħmel tlaqqigħ tax-

xogħlijiet, tidentifika nuqqas ta' ħiliet, 

tirrikonoxxi kwalifiki u tipprovdi gwida 

għall-karriera fuq il-portal tal-EURES. 

 

2. L-Istati Membri jikkooperaw ma' 

xulxin u mal-Kummissjoni Ewropea 

rigward l-interoperabilità bejn sistemi 

nazzjonali u l-klassifikazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 1. 

 

3. Għal dan il-għan, sal-1.1.2017 kull Stat 

Membru għandu jistabbilixxi inventarju 

inizjali biex ifassal mappa tal-

klassifikazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u 

settorjali kollha tiegħu ma' u mill-

klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 

u, wara l-introduzzjoni tal-użu tal-

inventarju fuq il-bażi ta' applikazzjoni li 

ssir mill-Uffiċċju Ewropew ta' 
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Koordinazzjoni, jaġġorna b'mod regolari 

l-inventarju biex iżommu aġġornat mal-

evoluzzjoni tas-servizzi ta' reklutaġġ. 

4. Il-Kummissjoni tipprovdi appoġġ 

tekniku lill-Istati Membri li jagħżlu li 

jibdlu l-klassifikazzjonijiet nazzjonali mal-

klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. 

 

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, l-

istandards tekniċi u l-formats neċessarji 

għall-operazzjoni tal-klassifikazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom ikunu 

adottati mill-Kummissjoni skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 34(3). 

 

Or. en 
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Rapport A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Netwerk Ewropew ta' Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 

l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 31a 

 In-nonparteċipazzjoni 

 L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma 

jipparteċipawx fil-pjattaforma EURES. 

Or. en 

 

 


