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EMENDI 001-038 
mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapport
 Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius A8-0319/2017
L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi

  (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 53(1) u 62 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 53(1), l-
Artikolu  62, u l-Artikolu 153(1)(a) u (b) 
flimkien mal-Artikolu 153(2) tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-
libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-
provvista tas-servizzi huma prinċipji 
fundamentali tas-suq intern fl-Unjoni 
mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-
implimentazzjoni ta' dawk il-prinċipji hija 
żviluppata aktar mill-Unjoni bl-għan li 

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-
libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-
provvista tas-servizzi huma prinċipji 
fundamentali tas-suq intern fl-Unjoni 
mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u huma 
essenzjali għall-funzjonament xieraq tas-
suq intern. L-implimentazzjoni u l-



PE621.616/ 2

MT

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-
negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-
ħaddiema.

infurzar ta' dawk il-prinċipji huma 
żviluppati aktar mill-Unjoni bl-għan li 
jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-
negozji, tiġi miġġieleda ċ-ċirkomvenzjoni 
tar-regoli, ir-rispett għad-drittijiet tal-
ħaddiema, it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol u t-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali fost l-
Istati Membri.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi 
tinkludi d-dritt tal-impriżi li jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor, fejn jistgħu 
jistazzjonaw lill-ħaddiema tagħhom 
temporanjament sabiex jipprovdu dawk is-
servizzi hemmhekk.

(2) Il-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi 
tinkludi d-dritt tal-impriżi li jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor, fejn jistgħu 
jistazzjonaw lill-ħaddiema tagħhom 
temporanjament sabiex jipprovdu dawk is-
servizzi hemmhekk. Skont l-Artikolu 56 
tat-TFUE, ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà 
tal-provvista ta' servizzi fl-Unjoni 
għandhom jiġu pprojbiti fir-rigward ta' 
ċittadini ta' Stati Membri li huma 
stabbiliti fi Stat Membru differenti minn 
dak tal-persuna li għaliha huma 
ddestinati s-servizzi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 3 tat-TUE, l-Unjoni 
għandha tippromwovi l-ġustizzja u l-
ħarsien soċjali. L-Artikolu 9 tat-TFUE 
jagħti lill-Unjoni l-kompitu li tippromwovi 
livell għoli ta' impjieg, biex tiggarantixxi 
ħarsien soċjali xieraq u biex tiġġieled l-
esklużjoni soċjali.

(3) Skont l-Artikolu 3 tat-TUE, l-Unjoni 
għandha tippromwovi l-ġustizzja u l-
ħarsien soċjali. L-Artikolu 9 tat-TFUE 
jagħti lill-Unjoni l-kompitu li tippromwovi 
livell għoli ta' impjieg, biex tiggarantixxi 
ħarsien soċjali xieraq u biex tiġġieled l-
esklużjoni soċjali kif ukoll tippromwovi 
livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
xierqa ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li 
jissaħħu l-koordinazzjoni bejn is-servizzi 
ta' spezzjoni tax-xogħol tal-Istati Membri 
kif ukoll il-kooperazzjoni fil-livell 
Ewropew fil-ġlieda kontra l-frodi fir-
rigward tal-impjieg tal-ħaddiema, u 
jenħtieġ li jitwettqu kontrolli biex jiġi 
vverifikat li l-ħlasijiet tal-
kontribuzzjonijiet soċjali fir-rigward tal-
ħaddiema stazzjonati jsiru b'mod regolari 
lill-awtorità ta' ġestjoni tal-Istat Membru 
ta' oriġini.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kważi għoxrin sena wara l-adozzjoni 
tagħha, huwa meħtieġ li jiġi evalwat jekk 
id-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-
Ħaddiema għadhiex tilħaq bilanċ ġust bejn 
il-ħtieġa li tiġi promossa l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u l-ħtieġa li jitħarsu d-
drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati.

(4) Kważi għoxrin sena wara l-adozzjoni 
tagħha, u fid-dawl tal-każijiet ippruvati ta' 
frodi, huwa meħtieġ li tiġi riveduta d-
Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema, 
jiġi vvalutat jekk għadhiex tilħaq bilanċ 
ġust bejn il-ħtieġa li tiġi promossa l-libertà 
li jiġu pprovduti servizzi u jiġu żgurati 
ambjent kummerċjali ġust u 
kundizzjonijiet ekwi għall-ħaddiema u l-
impriżi li joperaw fis-suq intern, u l-ħtieġa 
li jitħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati. Hemm ħtieġa urġenti li jiġu 
ċċarati r-regoli, jiġi żgurat li dawn jiġu 
applikati b'mod uniformi u li jwasslu għal 
konverġenza soċjali 'l fuq li tkun 
ġenwina. Flimkien mar-reviżjoni tad-
Direttiva 96/71/KE, jenħtieġ li tingħata 
prijorità wkoll lill-implimentazzjoni u l-
infurzar tad-Direttiva 2014/67/UE tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
___________________
1a. Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-
Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 
28.5.2014, p. 11).

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għad hemm nuqqas ta' data 
suffiċjenti u preċiża fil-qasam tal-
ħaddiema stazzjonati, b'mod partikolari 
fir-rigward tan-numru ta' ħaddiema 
stazzjoni f'setturi tax-xogħol partikolari u 
fi Stati Membri partikolari. Huwa 
importanti li l-Kummissjoni tibda tiġbor u 
timmonitorja tali data, u twettaq 
valutazzjoni tal-impatt fil-qasam tal-
ħaddiema stazzjonati.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-prinċipju tat-trattament ugwali u 
tal-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità, huma mnaqqxa fil-
liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi. Il-
prinċipju ta' paga ugwali ġie implimentat 
permezz tal-leġiżlazzjoni sekondarja mhux 
biss bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll bejn 

(5) Il-prinċipju tat-trattament ugwali u 
tal-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità, huma mnaqqxa fil-
liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi, inkluż 
għal kumpaniji li jipprovdu servizzi 
transfruntiera. Il-prinċipju ta' paga ugwali 
ġie implimentat permezz tal-leġiżlazzjoni 
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l-impjegati b'kuntratti b'terminu fiss u 
ħaddiema permanenti komparabbli, bejn 
ħaddiema part-time u ħaddiema full-time 
jew bejn il-ħaddiema temporanji tal-
aġenziji u ħaddiema simili tal-impriżi 
utenti.

sekondarja mhux biss bejn in-nisa u l-
irġiel, iżda wkoll bejn l-impjegati 
b'kuntratti b'terminu fiss u ħaddiema 
permanenti komparabbli, bejn ħaddiema 
part-time u ħaddiema full-time jew bejn il-
ħaddiema temporanji tal-aġenziji u 
ħaddiema simili tal-impriżi utenti. Dan 
jinkludi l-projbizzjoni ta' kwalunkwe 
miżura li tista' direttament jew 
indirettament tiddiskrimina bejn iċ-
ċittadini. Fl-applikazzjoni ta' dawn il-
prinċipji, jenħtieġ li tittieħed 
inkunsiderazzjoni l-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea. 

Emenda 9Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament Ruma I b'mod 
ġenerali jippermetti lill-impjegaturi u lill-
impjegati li jagħżlu l-liġi applikabbli għal 
kuntratt tax-xogħol. Madankollu, l-
impjegat ma għandux jiċċaħħad mill-
protezzjoni tar-regoli mandatorji tal-liġi 
tal-pajjiż li fih jew, fin-nuqqas ta' dan, li 
minnu l-impjegat abitwalment iwettaq 
xogħlu. Fin-nuqqas ta' għażla, il-kuntratt 
huwa rregolat mil-liġi tal-pajjiż li fih jew, 
fin-nuqqas ta' dan, li minnu l-impjegat 
abitwalment jeżerċita l-impjieg tiegħu fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratt.

(6) Ir-Regolament Ruma I b'mod 
ġenerali jippermetti lill-impjegaturi u lill-
impjegati li jagħżlu l-liġi applikabbli għal 
kuntratt tax-xogħol. Madankollu, l-
impjegat ma għandux jiċċaħħad mill-
protezzjoni tar-regoli obbligatorji tal-liġi 
tal-pajjiż li fih jew, fin-nuqqas ta' dan, li 
minnu l-impjegat abitwalment iwettaq 
xogħlu. Fin-nuqqas ta' għażla, il-kuntratt 
huwa rregolat mil-liġi tal-pajjiż li fih jew, 
fin-nuqqas ta' dan, li minnu l-impjegat 
abitwalment jeżerċita l-impjieg tiegħu fl-
eżekuzzjoni tal-kuntratt. Ir-Regolament 
Ruma I jipprevedi wkoll li l-pajjiż fejn 
abitwalment jitwettaq ix-xogħol ma 
għandux jitqies li jkun inbidel jekk il-
ħaddiem ikun impjegat temporanjament 
f'pajjiż ieħor. Din id-Direttiva toħloq 
ċertezza tad-dritt fl-applikazzjoni tar-
Regolament Ruma I għal sitwazzjoni 
speċifika, mingħajr ma dan ir-
Regolament jiġi emendat b'xi mod. Il-
ħaddiem, b'mod partikolari, ser igawdi l-
protezzjoni u l-benefiċċji skont ir-
Regolament Ruma I.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament Ruma I jipprevedi li 
l-pajjiż li fih abitwalment jitwettaq ix-
xogħol ma għandux jitqies li nbidel jekk 
il-persuna tiġi impjegata temporanjament 
f'pajjiż ieħor.

imħassar

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 
ingaġġi ta' stazzjonar, jenħtieġ li jkun 
previst li, fil-każ ta' stazzjonament li jdum 
għal perijodi ta' aktar minn 24 xahar, l-
Istat Membru ospitanti jitqies bħala l-
pajjiż li fih jitwettaq ix-xogħol. 
Għaldaqstant, f'konformità mal-prinċipju 
tar-Regolament Ruma I, il-liġi tal-Istat 
Membru ospitanti tapplika għall-kuntratt 
ta' impjieg ta' ħaddiema stazzjonati bħal 
dawn jekk ma tkun saret l-ebda għażla 
tal-liġi oħra mill-partijiet. Fil-każ li tkun 
saret għażla differenti, madankollu, din 
ma tistax twassal biex l-impjegat 
jiċċaħħad mill-protezzjoni mogħtija lilu 
minn dispożizzjonijiet li ma jistgħux jiġu 
derogati bi ftehim skont il-liġi tal-Istat 
Membru ospitanti. Dan għandu japplika 
mill-bidu tal-assenjament tal-istazzjonar 
kull meta jkun maħsub għal aktar minn 
24 xahar u mill-ewwel jum wara l-
24 xahar meta dan effettivament jeċċedi 
dan it-tul ta' żmien. Din ir-regola ma 
taffettwax id-dritt tal-impriżi li 
jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju ta' Stat 
Membru ieħor li jinvokaw il-libertà li 
jipprovdu servizzi anki f'ċirkustanzi fejn l-

(8) Minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 
ingaġġi ta' stazzjonar, jenħtieġ li jkun 
previst li l-istazzjonar ikun wieħed ta' 
natura temporanja. Għalhekk, it-termini 
u l-kundizzjonijiet applikabbli kollha tal-
impjieg tal-Istat Membru fejn il-ħaddiem 
huwa stazzjonat jenħtieġ li jkunu 
applikabbli wara 24 xahar, ħlief il-
kundizzjonijiet relatati mal-konklużjoni u 
t-terminazzjoni tal-kuntratt tal-impjieg. 
Din ir-regola ma taffettwax id-dritt tal-
impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-
territorju ta' Stat Membru ieħor li jinvokaw 
il-libertà li jipprovdu servizzi anki 
f'ċirkustanzi fejn l-istazzjonar jaqbeż l-
24 xahar. Fil-każ ta' stazzjonar li jeħtieġ 
perjodu itwal, jenħtieġ li jkun possibbli li 
jingħataw estensjonijiet lill-impriżi abbażi 
ta' talba motivata magħmula lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn il-
ħaddiem huwa stazzjonat.
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istazzjonar jaqbeż l-24 xahar. L-għan 
huwa biss li tinħoloq ċertezza ġuridika fl-
applikazzjoni tar-Regolament Ruma I 
għal sitwazzjoni speċifika, mingħajr ma 
dan ir-Regolament jiġi emendat bl-ebda 
mod. L-impjegat għandu, b'mod 
partikolari, igawdi l-protezzjoni u l-
benefiċċji skont ir-Regolament Ruma I.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Hija każistika stabbilita li restrizzjoni 
għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tkun 
ammissibbli biss jekk tkun ġustifikata minn 
raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 
li jridu jkunu proporzjonati u meħtieġa.

(9) Hija każistika stabbilita li restrizzjoni 
għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tkun 
ammissibbli biss jekk tkun ġustifikata minn 
raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 
li jridu jkunu meħtieġa u proporzjonati. 

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba n-natura mobbli ħafna tax-
xogħol fit-trasport internazzjonali bit-triq, 
l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Istazzjonar tal-Ħaddiema tqajjem 
kwistjonijiet u diffikultajiet legali 
partikolari (speċjalment meta r-rabta mal-
Istat Membru inkwistjoni ma tkunx 
biżżejjed). Ikun l-aktar adatt jekk dawn l-
isfidi jiġu indirizzati permezz ta' 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur flimkien 
ma' inizjattivi oħra tal-UE li għandhom l-
għan li jtejbu l-funzjonament tas-suq 
intern tat-trasport bit-triq.

(10) Minħabba n-natura mobbli ħafna tax-
xogħol fit-trasport internazzjonali bit-triq, 
l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Istazzjonar tal-Ħaddiema f'dak is-settur 
tqajjem kwistjonijiet u diffikultajiet legali 
partikolari li huma indirizzati fil-proposta 
tal-Kummissjoni għal direttiva li temenda 
d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' 
rekwiżiti għall-infurzar u li tistabbilixxi 
regoli speċifiċi fir-rigward tad-
Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar ta' 
sewwieqa fis-settur tat-trasport bit-triq 
[COD(2017)0121], li hija intenzjonata 
tipprevedi għal leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur.

Emenda 14
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) F'suq intern kompetittiv, il-fornituri 
tas-servizzi jikkompetu mhux biss abbażi 
tal-kostijiet tax-xogħol iżda wkoll fuq 
fatturi bħalma huma l-produttività u l-
effiċjenza, jew il-kwalità u l-innovazzjoni 
tal-prodotti u s-servizzi tagħhom.

(11) F'suq intern tassew integrat u 
kompetittiv, il-fornituri tas-servizzi 
jikkompetu abbażi ta' fatturi bħalma huma 
l-produttività, l-effiċjenza, l-edukazzjoni u 
l-livell ta' ħiliet tal-forza tax-xogħol, kif 
ukoll il-kwalità u l-innovazzjoni tal-
prodotti u s-servizzi tagħhom.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa fil-kompetenza tal-Istati 
Membri li jistabbilixxu regoli dwar ir-
remunerazzjoni f'konformità mal-liġi u l-
prassi tagħhom. Madankollu, ir-regoli 
nazzjonali dwar ir-remunerazzjoni 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati 
għandhom ikunu ġustifikati mill-ħtieġa li 
l-ħaddiema stazzjonati jiġu protetti u ma 
għandhomx jirrestrinġu b'mod 
sproporzjonat il-provvediment 
transkonfinali ta' servizzi.

(12) Huwa fil-kompetenza esklużiva tal-
Istati Membri li jistabbilixxu regoli dwar 
ir-remunerazzjoni f'konformità mal-liġi 
u/jew il-prassi tagħhom. L-Istati Membri u 
s-sħab soċjali biss għandhom il-kompitu li 
jiffissaw il-pagi. Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni partikolari biex ma jiġux 
imminati s-sistemi nazzjonali tal-
istabbiliment tal-pagi u l-libertà tal-
partijiet involuti.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-elementi tar-remunerazzjoni skont 
il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi li 
japplikaw b'mod universali għandhom 
ikunu ċari u trasparenti għall-fornituri tas-
servizzi kollha. Għalhekk huwa ġġustifikat 
li jkun impost fuq l-Istati Membri l-obbligu 
li jippubblikaw l-elementi kostitwenti tar-
remunerazzjoni fuq is-sit elettroniku uniku 

(13) L-elementi tar-remunerazzjoni, il-
metodu użat għall-kalkolu tar-
remunerazzjoni dovuta u, fejn rilevanti, il-
kriterji ta' kwalifikazzjoni għall-
klassifikazzjoni tal-kategoriji differenti 
tal-paga għandhom ikunu ċari u trasparenti 
għall-fornituri tas-servizzi kollha u għall-
ħaddiema stazzjonati. Għall-kalkolu tar-
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stipulat fl-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-
Infurzar.

remunerazzjoni, l-elementi obbligatorji 
kollha, stabbiliti bil-liġi, il-ftehimiet 
kollettivi applikabbli jew is-sentenzi ta' 
arbitraġġ, jenħtieġ li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni, sakemm dawk l-
elementi huma applikati wkoll fil-livell 
lokali. Għalhekk huwa ġġustifikat li jkun 
impost fuq l-Istati Membri l-obbligu li 
jippubblikaw l-elementi kostitwenti tar-
remunerazzjoni kif definit mil-liġi 
applikabbli u l-ftehimiet kollettivi fuq is-
sit elettroniku uniku stipulat fl-Artikolu 5 
tad-Direttiva dwar l-Infurzar peress li t-
trasparenza u l-aċċess għall-
informazzjoni huma essenzjali għaċ-
ċertezza tad-dritt u l-infurzar tad-dritt. L-
informazzjoni pprovduta fuq is-sit web 
nazzjonali uffiċjali uniku jenħtieġ li tkun 
f'konformità mad-dritt u l-prassi 
nazzjonali u jenħtieġ li tirrispetta l-
awtonomija tas-sħab soċjali. Jenħtieġ li 
ull Stat Membru jiżgura li s-sit web tiegħu 
jaħdem kif xieraq u jiġi aġġornat fuq bażi 
regolari. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Id-Direttiva 2014/67/UE tipprevedi 
numru ta' dispożizzjonijiet sabiex tiżgura 
li r-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema 
jiġu infurzati u rrispettati mill-fornituri 
tas-servizzi kollha. L-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2014/67/UE jipprovdi lista ta' 
elementi li għandhom jiġu vvalutati 
sabiex jiġu identifikati sitwazzjonijiet 
ġenwini ta' stazzjonar u jiġu evitati l-
abbuż u ċ-ċirkomvenzjoni.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Qabel il-bidu tal-istazzjonar, l-
impjegaturi jenħtieġ li jieħdu miżuri 
xierqa biex jipprovdu informazzjoni 
essenzjali dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg skont id-
Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE1a, fir-
rigward tal-istazzjonar.
_________________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE 
dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li 
jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet 
applikabbli għall-kuntratt jew għar-
relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 
18.10.1991, p. 32).

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
ibbilanċjat fir-rigward tal-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u l-protezzjoni tal-
ħaddiema stazzjonati, li huwa 
nondiskriminatorju, trasparenti u 
proporzjonat filwaqt li tirrispetta d-
diversità tar-relazzjonijiet industrijali 
nazzjonali. Din id-Direttva ma 
tipprevjenix l-applikazzjoni ta' termini u 
ta' kundizzjonijiet tax-xogħol li jkunu 
aktar favorevoli għall-ħaddiema 
stazzjonati.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 13d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13d) Din id-Direttiva m'għandha, bl-ebda 
mod, taffettwa l-eżerċizzju tad-drittijiet 
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fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati 
Membri u fil-livell tal-Unjoni, inkluż id-
dritt jew il-libertà tal-istrajk jew ta' 
azzjoni oħra koperta mis-sistemi speċifiċi 
ta' relazzjonijiet industrijali fl-Istati 
Membri, f'konformità mal-liġi u/jew il-
prassi nazzjonali. Lanqas m'għandha 
taffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi u jinforza ftehimiet kollettivi, 
jew li jieħu azzjoni kollettiva f'konformità 
mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Liġijiet, regolamenti, 
dispożizzjonijiet amministrattivi jew 
ftehimiet kollettivi applikabbli fl-Istati 
Membri jistgħu jiżguraw li l-għoti ta' 
sottokuntratt ma jagħtix lill-impriżi l-
possibbiltà li jevitaw regoli li jiggarantixxu 
ċerti termini u kundizzjonijiet tal-impjieg li 
jkopru r-remunerazzjoni. Fejn tali regoli 
dwar ir-remunerazzjoni jeżistu fil-livell 
nazzjonali, l-Istat Membru jista' 
japplikahom b'mod nondiskriminatorju fuq 
l-impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-
territorju tiegħu sakemm ma jirrestrinġux 
b'mod sproporzjonat il-provvediment 
transkonfinali tas-servizzi.

(14) Liġijiet, regolamenti u l-prassi 
nazzjonali, inklużi dispożizzjonijiet 
amministrattivi jew ftehimiet kollettivi 
applikabbli fl-Istati Membri jistgħu 
jiżguraw li l-għoti ta' sottokuntratt ma 
jagħtix lill-impriżi l-possibbiltà li jevitaw 
regoli li jiggarantixxu ċerti termini u 
kundizzjonijiet tal-impjieg li jkopru r-
remunerazzjoni. Fejn tali regoli dwar ir-
remunerazzjoni jeżistu fil-livell nazzjonali, 
l-Istat Membru jista' japplikahom b'mod 
nondiskriminatorju fuq l-impriżi li 
jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju tiegħu.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Bl-għan li jiġu indirizzati l-abbużi 
fis-sitwazzjonijiet ta' sottokuntrattar u 
sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-
ħaddiema stazzjonati, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw, f'konformità mal-liġi u 
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mal-prassi nazzjonali, li l-ħaddiema 
stazzjonati jirċievu l-intitolamenti kollha.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jenħtieġ li l-Istati Membri jinfurzaw 
ir-regoli eżistenti dwar is-sottokuntrattar 
b'mod strett u konsistenti.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-Direttiva 2008/104/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ix-
xogħol temporanju permezz ta' aġenzija 
tesprimi l-prinċipju li l-kundizzjonijiet 
bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema temporanji ma' aġenzija 
għandhom ikunu tal-inqas dawk li kieku 
japplikaw għal dawn il-ħaddiema kieku 
kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti 
biex jokkupaw l-istess impjieg. Dan il-
prinċipju għandu japplika wkoll għal 
ħaddiema temporanji tal-aġenzija 
stazzjonati fi Stat Membru ieħor.

(15) Id-Direttiva 2008/104/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ix-
xogħol temporanju permezz ta' aġenzija 
tesprimi l-prinċipju li l-kundizzjonijiet 
bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema temporanji ma' aġenzija 
għandhom ikunu tal-inqas dawk li kieku 
japplikaw għal dawn il-ħaddiema kieku 
kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti 
biex jokkupaw l-istess impjieg. Dan il-
prinċipju għandu japplika wkoll għal 
ħaddiema temporanji tal-aġenzija 
stazzjonati fi Stat Membru ieħor. Jenħtieġ 
li l-Istati Membri jiżguraw trattament 
indaqs bejn il-ħaddiema temporanji tal-
aġenzija li huma stazzjonati u l-ħaddiema 
temporanji tal-aġenzija li huma impjegati 
temporanjament.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt c
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Test fis-seħħ Emenda

(-1) Fl-Artikolu 1(3), il-punt (c) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

"(c) billi tkun impriża ta' mpjieg jew 
aġent ta' kollokazzjoni temporanju, tibgħat 
ħaddiem lill-impriża utenti stabbilita jew li 
topera fit-territorju ta' Stat Membru, 
sakemm ikun hemm relazzjoni ta'mpjieg 
bejn l-impriża ta' mpjieg jew aġent ta' 
kollokament temporanju u l-ħaddiem matul 
il-perijodu tal-kollokament."

"(c) billi tkun impriża ta' impjieg jew 
aġent ta' kollokazzjoni temporanju, tibgħat 
ħaddiem lill-impriża utenti stabbilita jew li 
topera fit-territorju ta' Stat Membru, 
sakemm ikun hemm relazzjoni ta' impjieg 
bejn l-impriża ta' impjieg jew aġent ta' 
kollokament temporanju u l-ħaddiem matul 
il-perijodu tal-kollokament."

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 1, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"4a. Din id-Direttiva m'għandha, bl-ebda 
mod, taffettwa l-eżerċizzju tad-drittijiet 
fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati 
Membri u fil-livell tal-Unjoni, inkluż id-
dritt jew il-libertà tal-istrajk jew ta' 
azzjoni oħra koperta mis-sistemi speċifiċi 
ta' relazzjonijiet industrijali fl-Istati 
Membri, f'konformità mal-liġi u/jew il-
prassi nazzjonali. Lanqas m'għandha 
taffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi u jinforza ftehimiet kollettivi, 
jew li jieħu azzjoni kollettiva f'konformità 
mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali."

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 2a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a Artikolu 2a

Stazzjonar li jaqbeż l-24 xahar Stazzjonar li jaqbeż l-24 xahar

1. Meta t-tul antiċipat jew effettiv tal-
istazzjonar jaqbeż l-24 xahar, l-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 
stazzjonat il-ħaddiem għandu jitqies bħala 
l-pajjiż li fih xogħlu/xogħolha jitwettaq 
abitwalment.

1. L-istazzjonar ta' ħaddiem għandu 
jkun temporanju. Meta t-tul antiċipat jew 
effettiv tal-istazzjonar jaqbeż l-24 xahar, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi msemmija fl-Artikolu 1(1) 
jiggarantixxu lill-ħaddiema stazzjonati fit-
territorju tagħhom, flimkien mat-termini 
u l-kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija 
fl-Artikolu 3(1) u irrispettivament minn 
liema liġi tapplika għar-relazzjoni ta' 
impjieg, it-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli kollha tal-impjieg li huma 
applikabbli fl-Istat Membru fejn is-servizz 
huwa pprovdut, dment li dawk it-termini u 
l-kundizzjonijiet huma aktar favorevoli 
għall-ħaddiem minn dawk skont il-liġi li 
tapplika għar-relazzjoni ta' impjieg, ħlief 
il-kundizzjonijiet li jirrelataw mal-
konklużjoni u t-terminazzjoni tal-kuntratt 
ta' impjieg. 

2. Għall-fini tal-paragrafu 1, fil-każ ta' 
bdil ta' ħaddiema stazzjonati li jwettqu l-
istess kompitu fl-istess post, għandu jitqies 
it-tul kumulattiv tal-perjodi ta' stazzjonar 
tal-ħaddiema inkwistjoni, fir-rigward ta' 
ħaddiema li jiġu stazzjonati għal tul ta' 
żmien ta' mill-inqas sitt xhur.

2. Għall-fini tal-paragrafu 1, fil-każ ta' 
bdil ta' ħaddiema stazzjonati li jwettqu l-
istess kompitu fl-istess post, għandu jitqies 
it-tul kumulattiv tal-perjodi ta' stazzjonar 
tal-ħaddiema inkwistjoni.

2a. L-Istat Membru fejn huwa offrut is-
servizz jista', abbażi ta' talba motivata ta' 
fornitur tas-servizz, jestendi t-tul li qablu 
t-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg 
applikabbli f'dak l-Istat Membru huma 
żgurati kif imsemmi fil-paragrafu 1 
sakemm is-servizzi forniti minn dik l-
impriża jkunu ser jibqgħu temporanji 
għal aktar żmien. 
L-Istat Membru għandu jittratta tali 
talbiet b'mod proporzjonat, 
nondiskriminatorju u fil-ħin, filwaqt li 
jipprovdi raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu. 
Fejn l-Istat Membru jaderixxi ma' tali 
talba, l-impriża għandha tipprovdi 
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aġġornament dwar is-sitwazzjoni kull 
tnax-il xahar, sal-aħħar tad-dispożizzjoni 
tas-servizzi kkonċernati.
L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti għandha tieħu deċiżjoni dwar 
tali talbiet skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2014/67/UE, ir-
Regolament 883/2004/KE u b'mod 
ġustifikat, proporzjonat u 
nondiskriminatorju. 

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li, tkun xi tkun il-liġi li tapplika 
għar-relazzjoni ta' impjieg, l-impriżi 
msemmija fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu 
lill-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom it-termini u l-kundizzjonijiet tal-
impjieg li jkopru l-kwistjonijiet li ġejjin li 
jkunu stabbiliti fl-Istati Membri fejn 
jitwettaq ix-xogħol:

1. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li, tkun xi tkun il-liġi li tapplika 
għar-relazzjoni ta' impjieg, l-impriżi 
msemmija fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu 
lill-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom termini u kundizzjonijiet ugwali 
tal-impjieg li jkopru l-kwistjonijiet 
stabbiliti fl-Istati Membri fejn jitwettaq ix-
xogħol: 

– skont il-liġi, ir-regolament jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi, u/jew

– skont il-liġi, ir-regolament jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi, u/jew

– skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi 
ta' arbitraġġ li kienu ddikjarati bħala li 
japplikaw universalment fit-tifsira tal-
paragrafu 8:

– skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi 
ta' arbitraġġ fit-tifsira tal-paragrafi 8 u 8a:

(a) il-perjodi massimi ta' xogħol u l-
perjodi minimi ta' mistrieħ;

(a) il-perjodi massimi ta' xogħol u l-
perjodi minimi ta' mistrieħ, inklużi miżuri 
speċifiċi fir-rigward tax-xogħol ta' bil-lejl, 
ix-xogħol li jsir fi tmiem il-ġimgħa u fil-
festi u x-xogħol li jsir bix-xiftijiet;

(b) it-tul minimu tal-vaganzi annwali 
mħallsa;

(b) it-tul minimu tal-liv annwali 
mħallas;

(c) ir-remunerazzjoni, inklużi r-rati ta' 
sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi 
ta' pensjoni supplementari għall-irtirar mix-

(c) ir-remunerazzjoni, inklużi r-rati ta' 
sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi 
ta' pensjoni supplementari għall-irtirar mix-
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xogħol; xogħol;

(d) il-kundizzjonijiet għall-ingaġġ ta' 
ħaddiema, b'mod partikulari l-
provvediment ta' ħaddiema minn impriżi 
tal-impjieg temporanju;

(d) il-kundizzjonijiet għall-ingaġġ ta' 
ħaddiema, b'mod partikulari l-
provvediment ta' ħaddiema minn impriżi 
tal-impjieg temporanju;

(e) is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fuq ix-
xogħol;

(e) is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fuq ix-
xogħol;

(f) miżuri protettivi dwar termini u 
kundizzjonijiet ta' impjieg ta' nisa tqal jew 
nisa li għadhom kif welldu reċentement, ta' 
tfal u ta' żgħażagħ;

(f) miżuri protettivi dwar termini u 
kundizzjonijiet ta' impjieg ta' nisa tqal jew 
nisa li għadhom kif welldu reċentement, ta' 
tfal u ta' żgħażagħ;

(g) it-trattament indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa u dispożizzjonijiet oħra dwar in-
nondiskriminazzjoni.

(g) it-trattament indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa u dispożizzjonijiet oħra dwar in-
nondiskriminazzjoni;
(ga) il-kundizzjonijiet tal-
akkomodazzjoni tal-ħaddiema;
(gb) ir-rati ta' ħlas addizzjonali biex jiġu 
koperti l-ispejjeż ta' vjaġġar, tal-ikel u tal-
alloġġ għal ħaddiema 'l bogħod mill-post 
tax-xogħol abitwali tagħhom.

Għall-fini ta' din id-Direttiva, ir-
remunerazzjoni tfisser l-elementi kollha 
tar-remunerazzjoni magħmula 
obbligatorji b' liġi, regolament jew 
disposizzjoni amministrattiva, ftehim 
kollettiv jew sentenza ta' arbitraġġ 
nazzjonali li kienu ddikjarati 
universalment applikabbli u/jew, fl-
assenza ta' sistema biex tiddikjara ftehim 
kollettiv jew sentenzi ta' arbitraġġ bħala 
universalmment applikabbli, ftehimiet 
kollettivi jew sentenzi ta' arbitraġġ oħra 
fit-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 8, fl-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu l-ħaddiem huwa 
stazzjonat.

Għall-fini ta' din id-Direttiva, il-kunċett 
tar-remunerazzjoni għandu jkun definit 
mil-liġi u/jew mill-prassi tal-Istat Membru 
li fit-territorju tiegħu l-ħaddiem huwa 
stazzjonat. 

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku 
msemmi fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2014/67/UE l-elementi 
kostitwenti ta' remunerazzjoni f'konformità 
mal-punt (c).

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw, 
f'konformità mal-liġi u/jew il-prassi 
nazzjonali, mingħajr dewmien żejjed u 
b'mod trasparenti fis-sit web nazzjonali 
uffiċjali uniku u b'modi oħra xierqa, 
msemmija fl-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 2014/67/UE, l-elementi 
kostitwenti ta' remunerazzjoni f'konformità 
mal-punt (c) ta' dan il-paragrafu. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
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informazzjoni pprovduta fis-sit web 
nazzjonali uffiċjali uniku hija preċiża u 
aġġornata. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika fuq is-sit web tagħha l-
indirizzi tas-siti web nazzjonali uffiċjali 
uniċi.
Impriża m'għandhiex tkun responsabbli 
għan-nuqqas tagħha li tapplika, jew 
għall-applikazzjoni inkorretta ta', tali 
elementi jekk l-informazzjoni mhix 
ipprovduta jew hi pprovduta b'mod 
inkorrett fis-sit web nazzjonali uffiċjali 
uniku qabel il-bidu tal-istazzjonar.
Sabiex jiġi evitat ħlas doppju, xejn f'dan l-
Artikolu m'għandu jippermetti li 
kwalunkwe element ta' remunerazzjoni, 
ħlasijiet addizzjonali jew spejjeż relatati 
ma' xogħol barra mill-post tax-xogħol 
abitwali jiġi mħallas aktar minn darba lil 
ħaddiem stazzjonat. Il-ħaddiem għandu 
jkun soġġett għat-termini u l-
kundizzjonijiet li huma l-aktar favorevoli 
għalih.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-impriżi stabbiliti fit-territorju 
ta' Stat Membru huma obbligati bil-liġi, 
b'regolament, b'dispożizzjoni 
amministrattiva jew bi ftehim kollettiv, li 
jissottokuntrattaw fil-kuntest tal-obbligi 
kuntrattwali tagħhom, biss lil impriżi li 
jiggarantixxu ċerti termini u 
kundizzjonijiet tal-impjieg li jkopru r-
remunerazzjoni, l-Istat Membru jista', fuq 
bażi mhux diskriminatorja u proporzjonata, 
jipprevedi li tali impriżi għandu jkollhom 
l-istess obbligu fir-rigward tas-
sottokuntratti ma' impriżi msemmija fl-
Artikolu 1(1) li jistazzjonaw ħaddiema fit-

1a. Jekk l-impriżi stabbiliti fit-territorju 
ta' Stat Membru huma obbligati bil-liġi, 
b'regolament, b'dispożizzjoni 
amministrattiva jew bi ftehim kollettiv, li 
jissottokuntrattaw fil-kuntest tal-obbligi 
kuntrattwali tagħhom, biss lil impriżi li 
jiggarantixxu ċerti kundizzjonijiet tar-
remunerazzjoni, l-Istat Membru jista', fuq 
bażi mhux diskriminatorja u proporzjonata, 
ipoġġi impriżi li jistazzjonaw ħaddiema 
fit-territorju tagħhom taħt l-istess obbligi. 
Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikunu 
applikabbli biss għall-impjegati tas-
sottokuntrattur li qed jiġu stazzjonati 
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territorju tiegħu. f'dak l-Istat Membru.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ba (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1aa.F'każ ta' sottokuntrattar, il-
kuntrattur għandu jinforma fornitur tas-
servizz minn Stat Membru ieħor bil-
miktub dwar it-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli ta' impjieg fir-rigward tar-
remunerazzjoni qabel il-bidu tal-kuntratt 
tas-servizz."

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt bb (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1ab.L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
kwalunkwe miżura msemmija f'dan l-
Artikolu. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika dawk il-miżuri lill-Istati 
Membri l-oħra." 

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 2
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Test fis-seħħ Emenda

(ca) Fil-paragrafu 7, it-tieni 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-ħlas addizzjonali minħabba l-
kollokament għandu jingħadd bħala parti 
mis-salarju minimu, barra minn dak li 
jitħallas bħala rimbors ta' spejjeż minħabba 
l-kollokament, bħalma huma l-ispejjeż tal-
vjaġġ, ta' l-alloġġ jew ta' l-ikel. "

"Il-ħlas addizzjonali minħabba l-
kollokament għandu jingħadd bħala parti 
mir-remunerazzjoni, barra minn dak li 
jitħallas bħala rimbors ta' spejjeż minħabba 
l-kollokament, bħalma huma l-ispejjeż tal-
vjaġġ, tal-alloġġ jew tal-ikel. F'dak il-każ, 
huma għandhom jiġu pprovduti mill-
impjegatur u m'għandhomx jitnaqqsu 
mir-remunerazzjoni." 

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt cb (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 
8a. L-Istati Membri jistgħu wkoll, jekk 
huma jiddeċiedu hekk, f'konformità mal-
liġi u l-prassi nazzjonali u fuq bażi mhux 
diskriminatorja, jibbażaw irwieħhom fuq 
ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta' 
arbitraġġ li jkunu, kif definit mill-Istat 
Membru fejn isir ix-xogħol, 
rappreżentattivi taż-żona ġeografika, il-
professjoni jew l-industrija kkonċernata u 
joffru l-aktar termini u kundizzjonijiet 
favorevoli tal-impjieg għall-ħaddiem.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni dwar kwalunkwe ftehim 
kollettiv jew deċiżjoni ta' arbitraġġ bħal 
dawn ikunu disponibbli fuq is-sit web 
nazzjonali uffiċjali uniku. Ftehimiet 
kollettivi bħal dawn għandhom ikunu 
applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati 
biss dment li jkunu ppubblikati fuq is-sit 
web nazzjonali uffiċjali uniku. 
Impriża m'għandhiex tkun responsabbli 
għan-nuqqas tagħha li tapplika, jew 
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għall-applikazzjoni inkorretta ta', tali 
ftehimiet kollettivi jew deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ jekk l-informazzjoni mhix 
ipprovduta jew hi pprovduta b'mod 
inkorrett fis-sit web nazzjonali uffiċjali 
uniku qabel il-bidu tal-istazzjonar."

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-paragrafu 9 jitħassar. (d) Il-paragrafu 9 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
"Flimkien mat-termini u l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddisponu li l-impriżi msemmija fl-
Artikolu 1(1) iridu jiggarantixxu lill-
ħaddiema msemmija fl-Artikolu 1(3)(c) l-
istess termini u kundizzjonijiet li 
japplikaw għall-ħaddiema temporanji 
permezz ta' aġenzija fl-Istat Membru fejn 
qed isir ix-xogħol.
Impriżi ta' impjieg temporanju jew 
aġenziji ta' stazzjonar stabbiliti fi Stat 
Membru wieħed jistgħu jistazzjonaw 
ħaddiem f'impriża utenti stabbilita jew li 
topera fi Stat Membru ieħor, sakemm l-
impriża utenti tkun stabbilita fl-Istat 
Membru fejn il-ħaddiem huwa stazzjonat. 
Jekk dan mhuwiex il-każ, l-Istat Membru 
ospitanti tal-ħaddiem stazzjonat għandu 
jitqies bħala dak fejn xogħlu jew 
xogħolha jitwettaq abitwalment, mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe termini u 
kundizzjonijiet tal-impjieg li huma aktar 
favorevoli għall-ħaddiem." 

Emenda 35

Proposta għal direttiva
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt da (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test fis-seħħ Emenda

(da) Il-paragrafu 10 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

10. Din id-Direttiva ma' tipprekludix l-
applikazzjoni mill-Istati Membri, 
f'konformità mat- Trattat, għall-impriżi 
nazzjonali u għall-impriżi ta' Stati oħra, fuq 
bażi ta' ugwaljanza ta' trattament ta':

10. Din id-Direttiva ma' tipprekludix l-
applikazzjoni mill-Istati Membri, 
f'konformità mat-Trattat u skont il-liġi u l-
prassi nazzjonali, tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg għall-impriżi 
nazzjonali u għall-impriżi ta' Stati oħra li 
joperaw fit-territorju tagħhom dwar 
kwistjonijiet barra dawk imsemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 sa fejn 
għandhom x'jaqsmu disposizzjonijiet ta' 
ordni pubbliku.

- it-termini u l-kundizzjonijiet ta' l-
impjieg dwar kwistjonijiet barra dawk 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1 sa fejn għandhom x'jaqsmu 
disposizzjonijiet ta' ordni pubbliku,
- it-termini u l-kondizzjonijiet ta' 
mpjieg imniżżla fil-ftehim kolletiv jew 
sentenzi ta' arbitraġġ fi s-sens tal-
paragrafu 8 u dwar attivitajiet barra dawk 
msemmijia fl-Anness.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, id-
dispożizzjonijiet ta' ordni pubbliku 
għandhom jirreferu għall-miżuri mhux 
diskriminatorji meħuda fl-interess 
pubbliku, inklużi miżuri fl-oqsma tal-
protezzjoni tal-ħaddiema, it-trattament 
ugwali, il-kompetizzjoni ġusta u l-
funzjonament xieraq tas-suq tax-xogħol. 
Tali miżuri m'għandhomx iservu finijiet 
ekonomiċi.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) It-tieni subparagrafu tal-paragrafu 
10 jitħassar. 

imħassar

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 4(2), l-ewwel 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disposizzjoni għall-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet pubbliċi li, skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, huma 
responsabbli għall-monituraġġ tat-termini u 
l-kundizzjonijiet ta' impjieg msemmija fl-
Artikolu 3. Kooperazzjoni simili għandha 
b'mod partikulari tikkonsisti fit-tweġiba 
għal talbiet raġjonevoli minn dawk l-
awtoritajiet għal informazzjoni dwar il-
prestazzjoni transnazzjonali ta' ħaddiema, 
inklużi abbużi manifesti jew każijiet 
possibbli ta' attivitajiet transnazzjonali 
illegali.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disposizzjoni għall-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet pubbliċi li, skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, huma 
responsabbli għall-monituraġġ tat-termini u 
l-kundizzjonijiet ta' impjieg msemmija fl-
Artikolu 3. Kooperazzjoni simili għandha 
b'mod partikulari tikkonsisti fit-tweġiba 
għal talbiet raġjonevoli minn dawk l-
awtoritajiet għal informazzjoni dwar il-
prestazzjoni transnazzjonali ta' ħaddiema, u 
fl-indirizzar ta' abbużi manifesti jew 
każijiet possibbli ta' attivitajiet illegali, 
bħal każijiet transnazzjonali ta' xogħol 
mhux iddikjarat u impjieg indipendenti 
fittizju. Tali kooperazzjoni għandha tkun 
appoġġjata mill-Pjattaforma Ewropea 
biex tindirizza xogħol mhux iddikjarat. 
Jekk l-uffiċċju ta' kollegament jew l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru li 
minnu l-ħaddiem huwa stazzjonat ma 
jkollhomx fil-pussess tagħhom l-
informazzjoni mitluba mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, 
għandhom ifittxu dik l-informazzjoni 
minn awtoritajiet jew korpi oħra. Fil-każ 
ta' dewmien persistenti fil-forniment tal-
informazzjoni lill-Istat Membru ospitanti, 
il-Kummissjoni għandha tkun infurmata 



PE621.616/ 23

MT

u għandha tiegħu miżuri xierqa."

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2b) L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa fil-każ ta' non-konformità mad-
Direttiva.

"L-Istati Membri ospitanti u l-Istati 
Membri tal-istabbiliment għandhom 
ikunu responsabbli għall-monitoraġġ, il-
kontroll u l-infurzar tal-obbligi stabbiliti 
f'din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità ma' din id-Direttiva. Is-
sanzjonijiet stabbiliti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi."

Għandhom b'mod partikulari jiżguraw li 
proċeduri adegwati huma disponibbli lill-
ħaddiema u/jew ir-rappresentanti tal-
ħaddiema għat-twettiq ta' l-obbligi taħt din 
id-Direttiva.

Għandhom b'mod partikulari jiżguraw li 
proċeduri adegwati huma disponibbli lill-
ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema għat-twettiq tal-obbligi taħt din 
id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-
każ ta' stazzjonar mhux ġenwin, 
irrispettivament minn liema liġi tapplika 
għar-relazzjoni tal-impjieg, japplikaw it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-Istat 
Membru fejn is-servizz huwa pprovdut."


