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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 

(8) L-istazzjonar huwa ta' natura 

temporanja u l-ħaddiem stazzjonat 

normalment jirritorna lejn il-pajjiż ta' 

oriġini wara t-tlestija tax-xogħol li għalih 

ikun ġie stazzjonat. Madankollu, 
minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 

stazzjonamenti, u b'rikonoxximent tar-

rabta bejn is-suq tax-xogħol tal-pajjiż 

ospitanti u l-ħaddiema stazzjonati għal 

tali perjodi twal, jenħtieġ li jkun previst li, 

fil-każ ta' stazzjonament li jdum għal 

perijodi itwal minn 24 xahar, il-pajjiżi 

ospitanti jenħtieġ li jiżugraw li l-impriżi li 

jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju 

tagħhom jiggarantixxu sett addizzjonali 

ta' termini u kundizzjonijiet li huma 

applikabbli b'mod obbligatorju għall-

ħaddiema fl-Istat Membru fejn isir ix-

xogħol. 



 

AM\1154414MT.docx  PE621.616v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

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. 

Or. en 

 

 


