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25.5.2018 A8-0319/40 

Emenda  40 

Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3 a) Sabiex jiġi żgurat li din id-

Direttiva hija applikata korrettament, 

jenħtieġ li tissaħħaħ l-koordinazzjoni bejn 

l-awtoritajiet kompetenti u/jew il-korpi 

tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni dwar 

il-ġlieda kontra l-frodi relatata mal-

istazzjonar tal-ħaddiema. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Emenda  41 

Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5 a) Il-prinċipju ta' trattament ugwali u 

l-projbizzjoni ta' kwalunkwe 

diskriminazzjoni bbażata fuq in-

nazzjonalità ġew imnaqqxa fil-liġi tal-

Unjoni sa mit-Trattati fundaturi. Huwa 

għalhekk meħtieġ li, sabiex tiġi evitata 

kwalunkwe diskriminazzjoni u abbuż, jiġi 

żgurat li r-remunerazzjoni tkun 

ikkalkulata b'mod trasparenti u titħallas 

skont ir-rata fis-siegħa mħallsa lill-

ħaddiema domestiċi li jagħmlu l-istess 

xogħol fl-Istat Membru ospitanti, b'tali 

mod li jiġi żgurat li l-ħaddiema jirċievu 

ħlas xieraq għall-ħin tax-xogħol 

tagħhom. Din id-dispożizzjoni jenħtieġ li 

tapplika għall-aġenziji temporanji 

stabbiliti fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-

xogħol. 

Or. en 
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Dominique Martin 
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Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Il-prinċipju ta' trattament ugwali u 

ta' kompetizzjoni libera ma jistax jinkiseb 

sakemm ma jiġux implimentati regoli 

ġusti rigward il-kontribut soċjali. Ir-regoli 

u r-rati ta' kontributi soċjali tal-Istat 

Membru ospitanti jenħtieġ li japplikaw 

għall-ħaddiema stazzjonati mill-ewwel 

ġurnata tar-relazzjoni tax-xogħol 

tagħhom. 

Or. en 
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Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

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-

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 

(8) L-istazzjonar huwa ta' natura 

temporanja u l-ħaddiema stazzjonati 

normalment jirritornaw lejn il-pajjiż ta' 

oriġini tagħhom wara t-tlestija tax-xogħol 

li għalih ikunu ġew stazzjonati. F'każ ta' 

stazzjonar il-ħaddiem jenħtieġ li jaqa' taħt 

il-liġi tal-Istat Membru ospitanti mill-

ewwel ġurnata tar-relazzjoni tal-impjieg 

sal-aħħar tal-istazzjonar. Malli 

jirritornaw lejn l-Istat Membru tad-

domiċilju, jenħtieġ li għal darb'oħra 

jerġgħu jaqgħu taħt il-liġi tax-xogħol tal-

Istat Membru tad-domiċilju. Dawn il-

bidliet saru possibbli permezz ta' 

teknoloġiji ġodda u kooperazzjoni aħjar 

bejn l-Istati Membri. 
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mod. L-impjegat għandu, b'mod 

partikolari, igawdi l-protezzjoni u l-

benefiċċji skont ir-Regolament Ruma I. 

Or. en 
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Emenda  44 

Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) 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) It-trasport internazzjonali bit-triq 

jenħtieġ li jkun kopert minn din id-

Direttiva. 

Or. en 
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Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14 a) Bil-ħsieb li jiġu ttrattati l-abbużi 

f'sitwazzjonijiet ta' sottokuntrattar u 

sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet tal-

ħaddiema stazzjonati, l-impriżi 

kkonċernati jenħtieġ li jinżammu 

responsabbli b'mod konġunt f'każijiet ta' 

frodi jew abbużi. 

Or. en 



 

AM\1154302MT.docx  PE621.616v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

25.5.2018 A8-0319/46 

Emenda  46 

Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-remunerazzjoni, inklużi r-rati ta' 

sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi 

ta' pensjoni supplementari għall-irtirar mix-

xogħol; 

(c) ir-remunerazzjoni, ikkalkulata 

abbażi tar-rata fis-siegħa mħallsa lill-

ħaddiema domestiċi li jwettqu l-istess 

xogħol fl-Istat Membru ospitanti, inklużi 

r-rati ta' sahra; dan il-punt ma japplikax 

għal skemi ta' pensjoni supplementari 

għall-irtirar mix-xogħol; 

Or. en 
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Dominique Martin 
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Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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-finijiet ta' din id-Direttiva, il-

kunċetti ta' remunerazzjoni u r-rata fis-

siegħa għandhom ikunu ddeterminati mil-

liġi u/jew il-prattika nazzjonali tal-Istat 

Membru li fih il-ħaddiem huwa stazzjonat 

u tfisser l-elementi kollha tar-

remunerazzjoni magħmula obbligatorji b' 

liġi, regolament jew disposizzjoni 

amministrattiva, ftehim kollettiv jew 

sentenza ta' arbitraġġ nazzjonali li f'dak l-

Istat Membru kienu ddikjarati 

universalment applikabbli jew inkella 

applikati skont l-Artikolu 3(8). 

Or. en 



 

AM\1154302MT.docx  PE621.616v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

25.5.2018 A8-0319/48 

Emenda  48 

Dominique Martin 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 F'każijiet ta' frodi jew abbużi, ftit jew il-

partijiet kollha involuti jistgħu jinżammu 

responsabbli, irrispettivament mir-rwol 

tagħhom fil-katina tas-sottokuntrattar. 

Or. en 
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Dominique Martin 
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Rapport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi 

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

 

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-territorju tiegħu. 

1a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw, irrispettivament minn liema liġi 

tapplika għar-relazzjonijiet tal-impjieg, li 

l-impriżi msemmija fl-Artikolu 1(1) 

jiggarantixxu lill-ħaddiema stazzjonati fit-

territorju tagħhom abbażi ta' trattament 

ugwali, mill-ewwel ġurnata tar-relazzjoni 

tax-xogħol, flimkien mat-termini u l-

kondizzjonijiet tal-impjieg imsemmija fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, it-termini 

u l-kondizzjonijiet applikabbli kollha tal-

impjieg li jkunu stipulati, fl-Istat Membru 

fejn jitwettaq ix-xogħol: 

 (a) skont il-liġi, ir-regolament jew id-

dispożizzjonijiet amministrattivi, u/jew 

 (b) skont ftehimiet kollettivi jew sentenzi 

ta' arbitraġġ li jkunu ġew iddikjarati 

applikabbli universalment jew mod ieħor 

f'konformità mat-tifsira tal-Artikolu 3(8). 

 L-ewwel subparagrafu ta' dan il-

paragrafu ma japplikax għall-kwistjonijiet 

li ġejjin: 

 (a) il-proċeduri, il-formalitajiet u l-

kondizzjonijiet tal-konklużjoni u t-

terminazzjoni tal-kuntratt ta' impjieg, 

inkluż klawżoli ta' nonkompetizzjoni; 
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 (b) skemi ta' pensjoni okkupazzjonali tal-

irtirar supplementari. 

 L-Istat Membru li fih jiġi pprovdut is-

servizz għandu, abbażi tan-notifika 

motivata ta' fornitur ta' servizz, jestendi 

għal 18-il xahar il-perijodu li qablu 

japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-

paragrafu. 

 Fejn l-impriża msemmija fl-Artikolu 1(1) 

tissostitwixxi ħaddiem stazzjonat 

b'ħaddiem stazzjonat ieħor li jwettaq l-

istess xogħol fl-istess post, it-tul ta' żmien 

tal-istazzjonament, għall-finijiet ta' dan il-

paragrafu, għandu jkun id-durata 

kumulattiva tal-perijodi ta' stazzjonament 

tal-ħaddiema individwali kkonċernati. 

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-kunċett 

"l-istess xogħol fl-istess post"għandu jiġi 

ddeterminat filwaqt li jitqiesu, fost l-

oħrajn, in-natura tas-servizz li għandu 

jiġi pprovdut, ix-xogħol li għandu 

jitwettaq u l-indirizz(i) tal-post tax-xogħol. 

Or. en 

 


