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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar 

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

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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2016)0128), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C8-0114/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll Nru 2 

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità, mill-Assemblea 

Nazzjonali Bulgara, mis-Senat Ċek u l-Kamra tad-Deputati Ċeka, mill-Parlament Daniż, 

mill-Parlament Estonjan, mill-Parlament Kroat, mill-Parlament Latvjan, mill-Parlament 

Litwan, mill-Parlament Ungeriż, mis-Senat Pollakk u mis-Sejm Pollakk, mis-Senat 

Rumen u l-Kamra tad-Deputati tar-Rumanija u mill-Parlament Slovakk, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

14 ta' Diċembru 20161, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Diċembru 20162, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-

Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0319/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1  ĠU C 75, 10.3.2017, p. 81. 
2  ĠU C 185, 9.6.2017, p. 75. 
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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 

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-

negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-

ħaddiema. 

(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-

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 (2) Il-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi 
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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. 

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. 

 

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 
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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-

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). 
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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 

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. 

(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 

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.  
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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. 

  

 

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 
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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-

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. 

(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. 

 

Emenda   12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 
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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 

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. 
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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 stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

(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-

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-
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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) 

 

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 
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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 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. 
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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 

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-
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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 

 

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." 
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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 

 

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 
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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 

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.  
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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-

xogħol; 

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

sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi 

ta' pensjoni supplementari għall-irtirar mix-

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; 
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(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-

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 
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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-

territorju tiegħu. 

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 

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) 
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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 

 

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-

"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, 
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vjaġġ, ta' l-alloġġ jew ta' l-ikel. " 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 

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 
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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 

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, 

10. Din id-Direttiva ma' tipprekludix l-

applikazzjoni mill-Istati Membri, 
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f'konformità mat- Trattat, għall-impriżi 

nazzjonali u għall-impriżi ta' Stati oħra, fuq 

bażi ta' ugwaljanza ta' trattament ta': 

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 

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 
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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 

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 
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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." 
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NOTA SPJEGATTIVA 

L-istazzjonar huwa forma speċifika ta' mobilità temporanja tal-ħaddiema, ibbażat fuq il-

libertà li jiġu pprovduti servizzi transfruntiera fis-suq intern. Id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' 

Ħaddiema tal-1996 tiddefinixxi sett ta' regoli obbligatorji rigward it-termini u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg li għandhom jiġu applikati għall-ħaddiema stazzjonati. Għalkemm 

il-ħaddiema stazzjonati huma impjegati minn kumpanija mittenti u għaldaqstant soġġetti għal-

liġi tal-Istat Membru "mandanti", huma intitolati għal sett ta' drittijiet fundamentali fis-seħħ 

fl-Istat Membru ospitanti. Dan biex ikun iggarantit li dawn id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tax-

xogħol huma protetti fl-UE kollha.  

Skont il-Kummissjoni, fl-2014, kien hemm aktar minn 1,9 miljun stazzjonament fl-UE, żieda 

ta' 10,3 % meta mqabbel mal-2013 u ta' 44,4 % meta mqabbel mal-2010. Is-settur tal-

kostruzzjoni jirrappreżenta 43,7 % tal-għadd totali ta' stazzjonamenti, filwaqt li l-

istazzjonament huwa sinifikanti wkoll fis-servizzi tal-manifattura, l-edukazzjoni u s-saħħa.  

Mill-1996, il-qagħda ekonomika u tas-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea nbidlet b'mod 

konsiderevoli. Matul l-aħħar għoxrin sena, is-Suq Uniku kiber u d-differenzi bejn il-pagi 

żdiedu.  

Minkejja li l-istazzjonar huwa parti integrali tas-suq intern, jista' jkollu konsegwenzi mhux 

intenzjonati għal ċerti setturi u reġjuni. Skont il-Kummissjoni, il-ħaddiema stazzjonati jistgħu 

jaqilgħu sa 50 % inqas mill-ħaddiema lokali f'ċerti setturi jew Stati Membri, li jfixkel il-

kundizzjonijiet ekwi bejn il-kumpaniji kif ukoll il-ħaddiema.  

Fid-dawl ta' dan, u ta' diversi deċiżjonijiet dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet attwali 

tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tad-Direttiva dwar l-

Istazzjonar ta' Ħaddiema, li tikkomplementa d-Direttiva dwar l-Infurzar adottata fl-2014. 

Id-Direttiva dwar l-Infurzar iffokat l-aktar fuq it-tisħiħ tal-applikazzjoni u tal-infurzar prattiċi 

tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-1996 billi jiġu indirizzati kwistjonijiet marbuta mal-

frodi u ċ-ċirkomvenzjoni u t-titjib tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. 

Sfortunatament, sal-lum mhux l-Istati Membri kollha ttrasponew id-Direttiva.  

Madankollu, id-Direttiva dwar l-Infurzar ma tindirizzax l-aktar mistoqsijiet fundamentali 

relatati mal-qafas tal-1996, fir-rigward tal-qofol tal-kundizzjonijiet tal-impjieg u tax-xogħol 

tal-ħaddiema li ħaddiema stazzjonati jistgħu jgawdu.  

L-abbozz ta' rapport tal-korapporteurs għandu l-għan li jkompli jibni fuq il-proposta tal-

Kummissjoni u jwassal strument ġuridiku effikaċi biex jiżgura kundizzjonijiet ekwi fil-

provvista ta' servizzi transfruntiera, flimkien ma' protezzjoni soċjali tajba tal-ħaddiema 

stazzjonati.  
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI MINGĦANDHOM IR-
RAPPORTEUR IRĊEVIET IL-KONTRIBUT 

 
Il-korapporteurs jixtiequ jgħarrfu li, matul it-tħejjija tar-rapport tagħhom, kienu ġew 
ikkuntattjati, fost l-oħrajn, minn dawn ir-rappreżentanti tal-partijiet interessati u l-lobbisti. 
 
 

Entità u/jew 

persuna 

Il-Ministeru Żvediż għall-Impjiegi u l-Integrazzjoni 

Il-Ministeru Franċiż għax-Xogħol u l-Impjiegi 

Il-Ministeru Malti għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili 

Is-Segretarjat Ġenerali għall-Affarijiet Ewropej tar-Repubblika Franċiża 

Ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Iżvezja għall-Unjoni Ewropea  

Ir-Rappreżentanza Permanenti tan-Netherlands għall-Unjoni Ewropea   

Ir-Rappreżentanza Permanenti ta' Franza għall-Unjoni Ewropea 

Ir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea 

Ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Polonja għall-Unjoni Ewropea 

Il-Kumitat tar-Reġjuni 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Il-Kumitat Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali tar-Repubblika Franċiża  

KETU - Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions 

BusinessEurope 

Konfederazzjoni Ewropea tas-Servizzi Privati tal-Impjiegi | Eurociett / Konfederazzjoni 

Ewropea tal-Impjiegi 

EFBWW - Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tal-Ġebel u l-Injam 

FIEC - Federazzjoni Ewropea tal-Industrija tal-Kostruzzjoni 

L-Inizjattiva dwar il-Mobilità tal-Ħaddiema 

Konsentio Public Affairs f'isem il-Kampanja Trasport Ġust fl-Ewropa 

ETF - Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) 

CEEMET - Kunsill tal-Impjegaturi Ewropej tal-Industriji bbażati fuq il-Metall, l-Inġinerija u 

t-Teknoloġija 

EBC - Konfederazzjoni Ewropea tal-Bennejja  

REIF - Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

DGB - Konfederazzjoni tat-Trade Unions Ġermaniżi 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Konfederazzjoni Indipendenti tat-Trade Unions tal-Lussemburgu 

LCGB - Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions - Rappreżentanza Finlandiża tat-Trade Unions għall-Unjoni Ewropea 

L-Uffiċċju tat-Trade Union Daniża 

L-Uffiċċju ta' Brusell tat-Trade Unions Żvediżi 

L-Uffiċċju tat-Trade Union Norveġiża 

FFB - Fédération Française du Batiment  

VNO NCW - Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging 
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Il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija ta' Île de France 

ÖGB - Federazzjoni tat-Trade Union Awstrijaka 

CGPME - Konfederazzjoni Ġenerali tal-SMEs Franċiżi 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

BDA - Konfederazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet Ġermaniżi tal-Impjegaturi 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 
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OPINJONI TAL-MINORANZA 

skont l-Artikolu 52a(4) tar-Regoli ta' Proċedura 

Martina Dlabajova 

 

 

Bħala waħda mir-rapporteurs, jien ivvotajt kontra r-rapport fil-Kumitat għaliex, fil-fehma 

tiegħi, il-bilanċ bejn il-moviment liberu tas-servizzi u l-protezzjoni tal-ħaddiema ma ntlaħaqx. 

Kif juru l-astensjonijiet u l-voti kontra, ir-rapport ma rriflettiex bis-sħiħ it-tħassib ta' diversi 

delegazzjonijiet nazzjonali fi ħdan il-Parlament Ewropew. 

Nilqa' l-ftehim dwar soluzzjonijiet speċifiċi għas-settur rigward is-settur tat-trasport u l-

kompromess rigward it-tul tal-istazzjonar (24 xahar bil-possibbiltà ta' estensjoni).  

Fid-dawl ta' nuqqas ta' ċarezza rigward it-terminu "remunerazzjoni", jiena naqbel mal-

klawżola ta' salvagwardja għall-kumpaniji li teżentahom mir-responsabbiltà li japplikaw 

elementi ta' remunerazzjoni f'każ li mhumiex ipprovduti jew ipprovduti b'mod inkorrett fuq 

is-sit web nazzjonali uffiċjali uniku. 

Ninnota bi tħassib it-tħassir tar-referenzi għall-moviment liberu tas-servizzi matul it-test u l-

attentati li jiġu llimitati l-libertajiet kuntrattwali skont ir-Regolament Ruma I.  

Barra minn hekk, nemmen li l-obbligu li jiġu applikati l-ftehimiet kollettivi kollha għall-

impriżi barranin, fil-prattika, mhuwiex realistiku u jista' joħloq ostakli mhux ġustifikati għall-

forniment transfruntier tas-servizzi. 

Ma naqbilx assolutament mal-estensjoni tal-bażi ġuridika tal-kapitoli soċjali, li toħloq 

inċertezza ġuridika fl-applikazzjoni tad-direttiva. 
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OPINJONI TAL-MINORANZA 

 

imressqa skont l-Artikolu 52a, il-paragrafu 4, tar-Regoli ta' Proċedura 

mill-Membri tal-Grupp ENF 

 

A. billi wħud mill-modifiki pożittivi previsti f'dan ir-rapport tal-Parlament Ewropew, fost l-

oħrajn f'dak li jirrigwardja t-trattament ugwali għall-ħaddiema temporanji temporanji 

stazzjonati u għall-ħaddiema temporanji impjegati fil-livell nazzjonali, jew saħansitra l-libertà 

tal-Istati Membri li jiddeċiedu fuq livell nazzjonali jekk huma jixtiqux jew le jestendu t-tul 

tal-istazzjonar;  

 

B. billi, madankollu, ir-reviżjoni ta' din id-Direttiva saret kmieni wisq, saħansitra qabel l-

evalwazzjoni tad-Direttiva ta' implimentazzjoni tal-2014, bir-riżultat li ma kienx hemm 

informazzjoni konkreta dwar is-sitwazzjoni reali;  

 

C. billi l-bidla fit-terminoloġija, minn "salarju minimu" sa "remunerazzjoni", abbażi tad-

differenzi ewlenin li jeżistu fi ħdan is-sistemi tal-Istati Membri, waħedha mhix ser tindirizza 

l-abbuż ripetut, b'mod partikolari f'dak li jirrigwardja l-ħlas ta' dawk is-sigħat;   

 

D. billi l-wegħda li r-responsabbiltà tal-pagatur tiġi estiża f'każ ta' stazzjonar abbużiv mis-

sottokuntrattur, ma nżammitx;   

 

E. billi jenħtieġ li tiġi applikata l-aktar liġi favorevoli mill-ewwel ġurnata tal-istazzjonar;  

 

 

1. Il-Grupp ENF jiddisassoċja ruħu mill-ħidma li saret dwar dan ir-rapport. Aħna 

nirrikonoxxu wħud mill-isforzi li saru biex tiħrax il-leġiżlazzjoni, iżda nemmnu li dan it-test 

mhuwiex biżżejjed, u ma nistgħux napprovawh. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI LEGALI  

 

Is-Sur Thomas Händel 

President 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

BRUSSELL 

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva 

dwar l-impjieg ta' ħaddiema (COM(2016)0128 — C8–0114/2016–2016/0070 

(COD)) 

Sur President, 

Permezz ta' ittra datata 24 ta' Marzu 2017 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex, 

skont l-Artikolu 39(2), iqis jekk il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni li tidher hawn 

fuq kinitx xierqa. 

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-

12 ta' Ġunju 2017. 

L-impjieg ta' ħaddiema huwa rregolat mid-Direttiva 96/71/KE, li ġiet adottata fuq il-bażi tal-

Artikolu 57 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 66 tat-Trattat li 

jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Dawn l-Artikoli issa jikkorrispondu għall-Artikolu 53(1) 

tat-TFUE u l-Artikolu 62 tat-TFUE, li fuqhom il-Kummissjoni bbażat il-proposta tagħha 

għall-emendar tad-Direttiva. 

L-abbozz ta' rapport mill-korapporteurs fil-Kumitat EMPL għandu l-għan li jintroduċi l-

Artikolu 151 tat-TFUE u l-Artikolu 153(1)(a) u (b) tat-TFUE bħala bażijiet ġuridiċi 

addizzjonali, u tressqu emendi bl-għan li jiżdiedu mal-bażi ġuridika l-Artikolu 46 tat-TFUE, l-

Artikolu 56 tat-TFUE jew l-Artikolu 153 kollu kemm hu jew biex jiġi sostitwit l-

Artikolu 53(1) bl-Artikoli 54 u 56 tat-TFUE. 

Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 

iddeċieda, bi 13-il vot favur, 11 kontra u astensjoni waħda1, li jirrakkomanda li jinżammu l-

bażijiet ġuridiċi proposti mill-Kummissjoni, l-Artikolu 53 tat-TFUE u l-Artikolu 62 tat-TFUE 

                                                 
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (Viċi-President), Jean-Marie Cavada (Viċi-President), Laura Ferrara (Viċi-President), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (f'isem Marie-Christine Boutonnet, skont l-Artikolu 200(2)), 

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (f'isem Tadeusz Zwiefka, skont l-

Artikolu 200(2)), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (f'isem Jiři Maštálka, skont l-Artikolu 200(2)), 

Merja Kyllönen (f'isem Kostas Chrysogonos, skont l-Artikolu 200(2)), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (f'isem Rosa Estaràs Ferragut, skont l-Artikolu 200(2)), 

Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (f'isem Evelyn Regner, skont l-Artikolu 200(2)), József Szájer, 

Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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peress li dawn huma xierqa bħala bażijiet ġuridiċi għal proposta ta' direttiva li temenda. L-

Artikolu 153(2) tat-TFUE għandu jitqies bħala bażi ġuridika addizzjonali, b'mod partikolari 

jekk l-enfasi fuq il-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati jissaħħaħ ulterjorment mill-

Parlament. Jekk l-Artikolu 153 tat-TFUE jiżdied bħala bażi ġuridika ikun rakkomandabbli li, 

f'dan il-każ, wieħed jirreferi għall-Artikolu 153(1)(a) u (b) tat-TFUE, flimkien mal-

Artikolu 153(2) tat-TFUE. 

1. Sfond 

 

L-impjieg ta' ħaddiema huwa rregolat mid-Direttiva 96/71/KE, li ġiet adottata fuq il-bażi tal-

Artikolu 57 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 66 tat-Trattat li 

jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Dawn l-Artikoli issa jikkorrispondu għall-Artikolu 53(1) 

tat-TFUE u l-Artikolu 62 tat-TFUE, jiġifieri l-Artikoli li fuqhom il-Kummissjoni bbażat il-

proposta tagħha għall-emendar tad-Direttiva.  

Id-Direttiva 96/71 tistabbilixxi l-qafas regolatorju tal-UE biex jiġi promoss u ffaċilitat il-

provvediment transkonfinali tas-servizzi permezz ta' impjieg temporanju ta' ħaddiema fi Stat 

Membru ieħor. Aktar riċentement id-Direttiva dwar l-Infurzar 2014/67/UE ġiet adottata bl-

għan li jissaħħu l-istrumenti disponibbli biex tissielet kontra u twaqqaf evażjonijiet, frodi u 

abbużi fil-qasam tal-impjieg tal-ħaddiema.  

Skont ir-regoli attwali, il-kumpaniji li jistazzjonaw jeħtiġilhom jikkonformaw ma' sett ewlieni 

ta' drittijiet tal-pajjiż ospitanti, inklużi rati minimi ta' ħlas. Din id-dispożizzjoni toħloq 

differenzi fil-paga bejn il-ħaddiema stazzjonati u dawk lokali fil-pajjiżi ospitanti, li huma 

stmati li se jvarjaw minn 10 % sa 50 % skont il-pajjiż u s-settur, u b'hekk tfixkel il-

kundizzjonijiet ugwali tal-kompetizzjoni fost il-kumpaniji, billi tagħti vantaġġ tal-ispiża tal-

impjieg lill-kumpaniji mittenti fuq kumpaniji lokali fl-Istati Membri ospitanti.  

Skont in-Nota Spjegattiva tal-proposta, id-Direttiva 96/71 kellha l-għan li "tistabbilixxi bilanċ 

bejn l-għanijiet li jiġi promoss u ffaċilitat il-provvediment transkonfinali tas-servizzi, il-

ħarsien tal-ħaddiema stazzjonati u l-iżgurar tal-kundizzjonijiet indaqs bejn il-kompetituri 

barranin u dawk lokali", bilanċ li s'issa għadu ma ntlaħaqx. Sabiex id-direttiva tingħata l-

bilanċ, il-proposta tintroduċi l-prinċipju ta' "paga ugwali għal xogħol ugwali", u m'għadhomx 

jenħtieġu biss il-ħlas ta' pagi minimi u tiġi estiża għas-setturi kollha r-riferiment għall-

ftehimiet kollettivi universalment vinkolanti.  

Il-proposta tistabbilixxi li l-liġi tax-xogħol tal-Istat Membru ospitanti tapplika għall-

istazzjonar fit-tul ta' 'l fuq minn 24 xahar permezz ta' preżunzjoni li dan jista' jkun l-post 

abitwali tax-xogħol. L-għażla ta' 24 xahar hija ġġustifikata, jiġifieri, billi dan ikun skont ir-

regoli ta' koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Barra minn hekk, il-proposta tfittex li tistabbilixxi 

l-ugwaljanza fil-pagi bejn ħaddiema stazzjonati fil-katini tas-sottokuntrattar u ħaddiema mal-

kuntrattur prinċipali permezz tal-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, inklużi 

dawk minn ftehimiet fil-livell tal-kumpaniji, jekk ikun hemm, u l-applikazzjoni obbligatorja 

ta' kundizzjonijiet indaqs għal ħaddiema stazzjonati fuq xogħol temporanju permezz ta' 

aġenzija, bħala ħaddiema impjegati lokalment. 

 

2. L-Artikoli relevanti mit-Trattati 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija msejsa fiq l-Artikoli 53 u 62 tat-TFUE, li jgħidu hekk: 

Artikolu 53  
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(ex Artikolu 47 TKE)  

1. Bl-għan li jkun eħfef għall-persuni li jridu jibdew u ikomplu attività bħala persuni li 

jaħdmu għal rashom, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 

leġislattiva ordinarja għandhom joħorġu direttivi għar-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, 

ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali kif ukoll għall-koordinazzjoni tal-liġijiet, 

regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-bidu u t-tkomplija 

tal-attivitajiet ta' dawk li jaħdmu għal rashom. 

Artikolu 62  

(ex Artikolu 55 TKE)  

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 51 sa 54 għandhom japplikaw għallkwestjonijiet regolati b' 

dan il-Kapitolu. 

L-abbozz ta' rapport għandu l-għan li jżid l-Artikoli 151 u 153 tat-TFUE, li jgħidu hekk: 

Artikolu 151  

(ex Artikolu 136 TKE)  

L-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f'moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali 

bħalma huma dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li kienet iffirmata f'Turin fit-

18 ta' Ottubru 1961 u l-Karta tal-Komunità ta' l-1989 dwar id-Drittijiet Soċjali Fundamentali 

tal-Ħaddiema, għandu jkollhom bħala mira il-promozzjoni ta' l-impjieg, it-titjib tal-

kondizzjonijeit tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom 

waqt li jitkompla it-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-

ħaddiema, l-iżilupp tar-riżorsi umani bil-mira ta' livell għoli ta' mpjieg li jdum għal żmien 

twil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.  

B'dan l-għan l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri li jieħdu kont tad-

diversi forom ta' prattiċi nazzjonali, partikolarment fil-qasam ta' relazzjonijiet kontrattwalli, 

u l-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni. 

Artikolu 153  

(ex Artikolu 137 TKE)  

1. Bl-għan li jinkisbu l-għanijiet tal-Artikolu 151, l-Unjoni għandha ssostni u tikkomplementa 

l-attivitajiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma:  

(a) it-titjib in partikolari tal-ambjent tax-xogħol sabiex jitħarsu s-saħħa u s-siġurtà tal-

ħaddiema;  

(b) il-kondizzjonijiet tax-xogħol;  

(c) is-sigurtà soċjali u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema;  

(d) il-protezzjoni tal-ħaddiema f'każ li jintemmilhom il-kuntratt tal-impjieg;  

(e) l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema (f) ir-rappreżentanza u d-difiża kollettiva 

tal-interessi tal-ħaddiema u s-sidien, inkluża kodeterminazzjoni, soġġett għall-paragrafu 5;  

(g) il-kondizzjonijiet tal-impjieg għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment fit-

territorju tal-Unjoni;  

(h) l-integrazzjoni ta' persuni esklużi mis-suq tax-xogħol, bla preġudizzju għall-Artikolu 166;  

(i) l-ugwaljanza bejn irġiel u nisa rigward l-opportunitajiet u t-trattament fis-suq tax-xogħol;  
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(j) il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali;  

(k) il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali bla preġudizzju għall-punt c).  

2. Għal dan l-għan, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:  

(a) jistgħu jadottaw miżuri intiżi sabiex iħajjru koperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz ta' 

inizjattivi mmirati sabiex jameljoraw l-għarfien, jiżviluppaw skambji ta' informazzjoni u l-

aħjar prattiċi, jippromwovu affronti innovattivi u jivvalutaw l-esperjenzi, b'esklużjoni ta' kull 

armonizzazzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Istati Membri;  

(b) jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta' direttivi, 

rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kondizzjonijiet tekniċi li jkunu 

jinsabu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Direttivi bħal dawn għandhom jevitaw li jdaħħlu 

rabtiet amministrattivi finanzjarji u ġuridiċi li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' impriżi 

żgħar u medji.  

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 

ordinarja wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u tal-Kumitat tar-Reġjuni.  

Fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(c), (d), (f) u (g), il-Kunsill għandu jaġixxi skont il-

proċedura leġislattiva speċjali, b'mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew 

u mal-Kumitati msemmija.  

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, u wara li jkun 

ikkonsulta l-Parlament Ewropew, jista' jiddeċiedi li l-proċedura leġislattiva ordinarja tkun 

applikabbli għall-paragrafu 1(d), (f) u (g).  

3. Stat Membru jista' jafda f'idejn il-partijiet soċjali, fuq talba konġunta, l-implimentazzjoni 

tad-direttivi adottati skont il-paragrafu 2 jew, jekk ikun xieraq, l-implimentazzjoni ta' 

deċiżjoni tal-Kunsill adottata skond l-Artikolu 155.  

F'dan il-każ għandu jiżgura li, mhux aktar tard mid-data li fiha d-direttiva jew deċiżjoni 

għandha tiġi trasposta jew implimentata, il-partijiet soċjali jkunu introduċew bi ftehim il-

miżuri meħtieġa waqt li l-Istat Membru jkun obbligat jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex ikun 

jista' f'kull ħin ikun f'pożizzjoni li jiggarantixxi r-riżultati imposti b'dik id-direttiva jew dik id-

deċiżjoni. 

L-emendi mressqa fil-kumitat responsbbli jfittxu li jintroduċu l-Artikoli 46, 54, 56 tat-TFUE 

bħala bażijiet ġuridiċi addizzjonali jew alternattivi, liema artikoli huma fformulati kif ġej: 

Artikolu 46  

(ex Artikolu 40 TKE)  

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja u wara 

li jikkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom joħorġu direttivi jew jagħmlu 

regolamenti li jistipulaw l-miżuri li jkunu meħtieġa sabiex iġibu l-libertà tal-moviment tal-

ħaddiema, kif definit fl-Artikolu 45, b'mod partikolari:  

(a) billi tiġi assigurata kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali tax-

xogħol,  

(b) billi jiġu aboliti l-proċeduri u l-prattiċi amministrattivi kollha u t-termini għat-teħid ta' 

impjiegi disponibbli skond leġislazzjoni interna jew skond ftehim milħuqa qabel bejn Stati 

Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta' xkiel għal-libertà tal-moviment tal-ħaddiema,  
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(c) billi jiġu mneħħija t-termini u r-restrizzjonijiet l-oħra kollha kontemplati sew fil-

leġislazzjoni interna sew taħt ftehim milħuqa qabel bejn Stati Membri, li għall-għażla ħielsa 

ta' mpjieg, jimponu fuq ħaddiema ta' Stati Membri oħra kondizzjonijiet differenti minn dawk 

imposti fuq ħaddiema nazzjonali,  

(d) billi jinħolqu mekkaniżmi adatti sabiex iġibu flimkien l-offerti tax-xogħol u t-talbiet għax-

xogħol, u sabiex dawn jiġu bilanċjati b'tali mod li jiġi evitat theddid serju għal-livell ta' 

għajxien u tal-impjiegi fid-diversi reġjuni u industriji. 

 

Artikolu 54  

(ex Artikolu 48 TKE)  

Il-kumpanniji jew ditti stabbiliti konformement mal-liġijiet ta' Stat Membru u li jkollhom l-

uffiċċju reġistrat jew it-tmexxija ċentrali jew is-sede prinċipali ġewwa l-Unjoni, għandhom, 

għall-fini ta' dan il-Kapitolu jkunu meqjusa bħala persuni fiżiċi ċittadini tal-Istati Membri.  

'Kumpanniji jew ditti' ifissru kumpanniji jew ditti stabbiliti skond il-liġijiet ċivili jew 

kummerċjali, inklużi s-soċjetajiet koperattivi u persuni ġuridiċi oħra regolati bid-dritt 

pubbliku jew privat, ħlief għal dawk bla skop ta' qligħ.) 

 

Artikolu 56  

(ex Artikolu 49 TKE)  

Fil-qafas tad-dispożizzjonijiet ta' hawn taħt, ir-restrizzjonijiet fuq il-liberta' li jiġu provduti 

servizzi fl-Unjoni għandhom jiġu projbiti fir-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri li jkunu 

stabbiliti fi Stat Membru li ma jkunx dak tal-persuna li lilha jingħataw is-servizzi.  

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu 

jestendu d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għal servizzi mogħtija minn ċittadini ta' Stat 

terz li jkunu stabbiliti fl-Unjoni. 

 

3. Il-ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika 

 

Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja: "l-għażla tal-bażi legali għal miżura 

Komunitarja (issa 'tal-Unjoni') għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 

soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari l-għan u l-kontenut tal-miżura"1. 

Għaldaqstant, l-għażla ta' bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att ikkonċernat.2 

Fir-rigward ta' bażijiet ġuridiċi multipli, jekk eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew 

li għandha komponent doppju u jekk wieħed minn dawn ikun identifikabbli bħala l-iskop jew 

komponent ewlieni jew predominanti, waqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura 

għandha tkun ibbażata fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew il-

komponent ewlieni jew predominanti.3 Madankollu, fejn miżura jkollha bosta skopijiet u 

                                                 
1 Kawża C 411/06 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea [2009] E.C.R. I-7585, paragrafu 45 u Kawża C-130/10 il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea [2012] E.C.R., paragrafu 42, u l-ġurisprudenza ċċitata fihom. 
2 Opinjoni 2/00 dwar il-Protokoll ta' Kartaġena [2001] E.C.R. I-9713, punt 5. 
3 Il-Kawża C–137/12 il-Kummissjoni vs il-Kunsill EU:C:2013:675, paragrafu 53; Kawża C-411/06 Il-

Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2009] E.C.R. 

I-7585, paragrafu 49, u l-ġurisprudenza ċċitata fih. Il-Kawża C–490/10 il-Parlament vs il-Kunsill 

EU:C:2012:525, paragrafu 45; Il-Kawża C–155/07 il-Parlament vs il-Kunsill [2008] ECR I–08103, paragrafu 34. 
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komponenti fl-istess ħin li jkunu marbuta flimkien b'mod indissolubbli mingħajr ma jkun 

hemm waħda sekondarja u indiretta f'dak li għandu x'jaqsam mal-oħrajn, il-miżura għandha 

tkun ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet rilevanti varji tat-Trattat.1 

Ir-rikors għall-bażi ġuridika duwali madankollu mhuwiex possibbli meta l-proċeduri previsti 

għal kull bażi ġuridika jkunu inkompatibbli ma' xulxin jew fejn l-użu ta' żewġ bażijiet ġuridiċi 

jkun jista' jippreġudika d-drittijiet tal-Parlament. 2 

 

4. L-għan u l-kontenut tal-proposta 

 

Id-Direttiva 96/71/KE ma fihiex artikolu li jagħmel l-għan u l-iskop tad-direttiva espliċiti, u l-

Kummissjoni lanqas ma tipproponi li jsiru bidliet f'dan ir-rigward. Madankollu, b'mod 

partikolari l-ewwel erba' premessi tal-proposta jistgħu jiġu użati bħala indiċi. Dawn jiqraw kif 

ġej: 

(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 jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-negozji u r-

rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema. 

(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. 

(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. 

(4) Kważi għoxrin sena wara l-adozzjoni tagħha, huwa meħtieġ li jiġi evalwat jekk id-

Direttiva dwar l-Impjieg ta' 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. 

Filwaqt li l-ewwel u t-tieni premessi jenfasizzaw l-aspett tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, 

it-tielet u r-raba' premessi jżidu l-aspetti tal-ġustizzja soċjali u l-ħtieġa ta' 'evalwazzjoin' dwar 

jekk id-direttiva 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." 

Analiżi tal-kontenut tal-proposta turi li l-għan tal-proposta b'mod effettiv mill-inqas tinkludi l-

aspett ta' "ibbilanċjar mill-ġdid" għall-promozzjoni tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-

ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema. 

                                                 
1 Il-Kawża C–211/01 il-Kummissjoni vs il-Kunsill [2003] ECR I–08913, paragrafu 40. Kawża C-411/06 Il-

Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2009] E.C.R. 

I-7585, punt 47; Kawża C-178/03 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2006] E.C.R. I-107, paragrafi 43-56. 
2 Kawża C-178/03 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni 

Ewropea [2006] E.C.R. I-107, punt 57; Kawżi Konġunti C-164/97 u C-165/97 il-Parlament vs il-Kunsill [1999] 

E.C.R. I-1139, paragrafu 14; Kawża C-300/89 Il-Kummissjoni vs il-Kunsill ("Diossidu tat-titanju") [1991] 

E.C.R. I-2867, paragrafi 17-25; Kawża C-338/01 Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill [2004] E.C.R. I-4829 (Irkupru ta' 

Taxxi Indiretti), paragrafu 57.  
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Kif spjegat hawn fuq, il-proposta timmira li tintroduċi regoli ugwali dwar ir-rimunerazzjoni 

għal stazzjonament fit-tul u li tiġi estiża għas-setturi kollha r-riferiment għal ftehimiet 

kollettivi universalment vinkolanti. 

Regoli ugwali dwar ir-remunerazzjoni se jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-pagi tal-ħaddiema 

stazzjonati, jitnaqqsu d-differenzjali tal-paga ma' ħaddiema lokali, u jiġu stabbiliti 

kundizzjonijiet ekwi bejn il-kumpaniji fil-pajjiżi ospitanti. 

Barra minn hekk, ir-regoli dwar it-trattament ugwali dwar stazzjonamenti fuq terminu twil li 

jaqbżu l-24 xahar u dawk dwar ktajjen ta' sottokuntrattar jistgħu wkoll inaqqsu r-rwol tal-

kostijiet tal-impjieg bħala fattur tal-kompetizzjoni billi jnaqqsu l-kompetittività ta' kumpaniji 

li jinsabu fl-Istati Membri b'kundizzjonijiet salarjali iktar baxxi, speċjalment f'setturi li 

jirrikjedu ħafna ħaddiema.  

B'mod speċifiku, l-Artikolu 2a ġdid miżjud mad-Direttiva 96/71/KE — kif tgħid il-proposta 

— "jittratta l-liġi tax-xogħol li għandha tkun applikata għal ħaddiema stazzjonati meta t-tul 

antiċipat jew effettiv tal-istazzjonar jaqbeż l-erbgħa u għoxrin xahar", u barra minn hekk 

jenfasizza li "(i) il-Qorti tal-Ġustizzja konsistentement sostniet li d-distinzjoni bejn il-libertà 

ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi fuq bażi temporanja jenħtieġ li ssir fuq 

bażi ta' każ b'każ, filwaqt li jitqiesu mhux biss it-tul iżda wkoll ir-regolarità, il-perjodiċità u l-

kontinwità tal-provvista ta' servizzi." 

Barra minn hekk, billi l-għan tad-Direttiva huwa wkoll li tiġi evitata ċ-ċirkumvenzjoni tar-

regoli stipulati fil-paragrafu 1, il-paragrafu 2 jiċċara li, fil-każ ta’ sostituzzjoni ta’ ħaddiem 

rigward l-istess kompitu, il-kalkolu tat-tul ta’ żmien tal-istazzjonar irid iqis it-tul kumulattiv 

tal-istazzjonar ta' ħaddiema inkwistjoni. Ir-regola tal-paragrafu 1 se tapplika kull meta t-tul 

akkumulat jaqbeż l-24 xahar iżda, sabiex jiġi rispettat il-prinċipju ta' proporzjonalità, għall-

ħaddiema stazzjonati għal mill-inqas sitt xhur biss. 

Il-proposta tintroduċi wkoll diversi tibdiliet fl-Artikolu 3(a) tad-Direttiva, jiġifieri meta 

wieħed jiġi biex "jippenalizza (...) l-obbligu li jippubblikaw l-informazzjoni dwar l-elementi 

kostitwenti tar-remunerazzjoni", u regola ġdida fil-punt (b) hija miżjuda sabiex toffri "l-

fakultà lill-Istati Membri li jobbligaw lill-impriżi li jissottokuntrattaw li jagħtu lill-ħaddiema 

ċerti kundizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni applikabbli għall-kuntrattur, inklużi dawk li 

jirriżultaw minn ftehimiet kollettivi li ma japplikawx." 

Skont il-paragrafu ġdid fl-Artikolu 1(3)(c) tad-Direttiva, "jispeċifika li l-kundizzjonijiet li 

għandhom jiġu applikati għall-aġenziji transkonfinali li jħaddmu l-ħaddiema għandhom ikunu 

dawk li, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE, huma applikati għal aġenziji 

nazzjonali li jħaddmu l-ħaddiema. Bil maqlub ta' dak li hemm fl-Artikolu 3(9) tad-Direttiva, 

dan issa huwa obbligu legali impost fuq l-Istati Membri." 

 

5. Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa 

 

Kif imsemmi hawn fuq, l-għażla tal-bażi ġuridika għal miżura tal-UE trid tissejjes fuq fatturi 

oġġettivi li huma soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju; dawn jinkludu b'mod partikolari l-għan u 

l-kontenut ta' dik il-miżura. Barra minn hekk, ir-rikors għall-bażi ġuridika duwali mhuwiex 

possibbli meta l-proċeduri previsti għal kull bażi ġuridika jkunu inkompatibbli ma' xulxin jew 

fejn l-użu ta' żewġ bażijiet ġuridiċi jkun jista' jippreġudika d-drittijiet tal-Parlament. 

Lil hinn u qabel dan għandu jiġi vverifikat li proposta ta' dispożizzjoni tat-Trattat fil-fatt 

tikkwalifika bħala bażi ġuridika. Isegwi mill-prinċipju ta' konferiment, stabbilit fl-Artikolu 5 

tat-TUE, li l-Unjoni għandha taġixxi biss meta t-Trattati jagħtuha kompetenza sabiex tagħmel 



 

PE582.163v02-00 42/96 RR\1137464MT.docx 

MT 

dan. Barra minn hekk, l-Artikolu 289 tat-TFUE għandu jinftiehem bħala li jirrikjedi li l-

proċedura għall-adozzjoni ta' att legali tal-Unjoni li jkopri qasam speċifiku hija espliċitament 

imsemmija f'din id-dispożizzjoni tat-Trattat. Dispożizzjoni fit-trattati li ma tagħmilx 

riferiment għal proċedura għall-adozzjoni ta' att ma tistax, għalhekk, tikkostitwixxi bażi 

ġuridika ta' direttiva. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni fit-trattati użata bħala bażi ġuridika 

għandha, ovvjament, tippermetti wkoll l-adozzjoni ta' miżura, li l-għan u l-kontenut tagħha 

jikkorrispondu għall-kompetenza mogħtija fid-dispożizzjoni jintużaw bħala bażi ġuridika 

għall-att. 

Id-dispożizzjonijiet proposti mill-Kummissjoni jissodisfaw b'mod ċar mhux biss ir-rekwiżiti 

ġenerali ta' bażijiet ġuridiċi iżda huma wkoll xierqa meta jitqiesu l-għan u l-kontenut tal-

proposta, sakemm dawn jibqgħu — bħal fil-każ tad-Direttiva 96/71/KE — il-promozzjoni tal-

libertà li jiġu pprovduti servizzi permezz ta' impjieg ta' ħaddiema.  

F'dan il-każ, l-użu ta' bażi ġuridika doppja huwa kwistjoni purament teknika, minħabba li t-

Titolu IV tal-Kapitolu 3 dwar is-servizzi fit-TFUE ma jinkludix bażi ġuridika xierqa għal dan 

it-tip ta' miżuri li tirregola d-Direttiva 96/71/KE u li l-proposta tfittex li tirregola. Madankollu, 

l-Artikolu 62 tat-TFUE jestendi l-applikabilità tal-Artikoli 51 sa 54 tat-TFUE għall-kapitolu 

dwar is-servizzi, biex b'hekk ikun possibbli li jintużaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 53 tat-

TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 62 tat-TFUE, bħala l-bażi ġuridika. 

Peress li t-talba mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali għal opinjoni dwar il-bażi 

ġuridika ma semmietx biss l-emendi proposti f'dan ir-rigward fl-abbozz ta' rapport, iżda wkoll 

l-emendi mressqa fil-kumitat responsabbli, dawn se jiġu kkunsidrati wkoll. Tnejn mid-

dispożizzjonijiet proposti bħala bażi ġuridika, l-Artikolu 54 tat-TFUE u l-Artikolu 151 tat-

TFUE, ma jistgħux jintużaw bħala bażi ġuridika minħabba l-fatt li huma ma jinkludu l-ebda 

riferiment għal proċedura leġiżlattiva, u għalhekk ma jkollhomx bżonn aktar konsiderazzjoni.  

L-Artikolu 46 tat-TFUE u l-Artikolu 56 tat-TFUE jirreferu għall-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja. Madankollu, eżami tal-miżuri li dawn l-artikoli jippermettu li l-Unjoni tadotta turi li 

dawn ma jikkorrispondux għall-għan u l-kontenut tal-proposta. L-Artikolu 46 tat-TFUE 

jelenka għadd ta' azzjonijiet li jimmiraw lejn il-promozzjoni tal-moviment liberu tal-ħaddiema 

billi jiffaċilitaw il-funzjonament ta' suq komuni tax-xogħol, li l-ebda wieħed minnhom ma 

jikkorrispondi għall-għan u l-kontenut tad-direttiva fis-seħħ, u lanqas l-għan u l-kontenut tal-

proposta. L-Artikolu 56 tat-TFUE jippermetti l-estensjoni tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi 

lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma stabbiliti fl-Unjoni, li b'mod ċar mhuwiex is-suġġett tal-

proposta. Sabiex Artikolu jkun applikabbli bħala bażi ġuridika, biċċa leġiżlazzjoni 

kompletament differenti għandha tiġi prevista. 

Il-mistoqsija pendenti hija jekk l-Artikolu 153 tat-TFUE jistax jiżdied bħala dak li 

essenzjalment ikun t-tieni bażi ġuridika. Il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jipprovdi l-bażi 

ġuridika għall-adozzjoni ta' direttivi li jistabbilixxu "rekwiżiti minimi" fl-oqsma ta' politika 

soċjali li kienu elenkati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, li 

ġew proposti bħala bażi ġuridiċi addizzjonali, jirreferu għal "titjib in partikolari tal-ambjent 

tax-xogħol sabiex jitħarsu s-saħħa u s-siġurtà tal-ħaddiema" u għal "kondizzjonijiet tax-

xogħol", rispettivament. Direttivi bl-għan li jiksbu l-objettivi definiti fil-punti (a) u (b) 

għandhom jiġu adottati bil-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

Wara li kkunsidra l-għan tal-proposta, kif inhu espress partikolarment fil-premessi 

introduttorji, kif ukoll mill-kontenut tal-emendi proposti għall-Artikoli tad-Direttiva 

96/71/KE, wieħed jista' jikkonkludi li hemm enfasi akbar fuq il-ħarsien tad-drittijiet tal-

ħaddiema fil-proposta meta mqabbla tad-Direttiva fis-seħħ, li, jekk jiġu adottati, se jiċċaqlaq 
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il-"bilanċ bejn il-ħtieġa li tiġi promossa l-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-ħtieġa li jitħarsu 

d-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati" msemmija fil-premessa 4 tal-proposta lejn il-ħarsien tad-

drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati.  

Ir-riferiment fil-premessa 4 tal-proposta għall-bżonn "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" jidher ukoll li 

qed juri li dan l-aspett kien waħda mir-raġunijiet wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 

tipproponi emendi għad-Direttiva, għalkemm l-iżgurar ta' "kondizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni għan-negozji" msemmi fil-premessa 1 ukoll x'aktarx li kien rilevanti f'dan ir-

rigward. 

Għalhekk, filwaqt li l-promozzjoni tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi permezz ta' stazzjonar 

ta' ħaddiema tibqa' objettiv tal-proposta li tiġġustifika l-bażi ġuridika proposta mill-

Kummissjoni, jista' jiġi argumentat li l-enfasi miżjuda fuq il-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 

stazzjonati tiġġustifika li dan jiġi kkunsidrat bħala objettiv separat u daqstant importanti, kif 

rifless fil-kontenut tal-proposta, f'liema każ bażi ġuridika doppja tista' tkun xierqa.  

Madankollu, l-evalwazzjoni ta' kemm hu xieraq li jiżdied l-Artikolu 153 tat-TFUE bħala, de 

facto, it-tieni bażi ġuridika teħtieġ ukoll li titqies il-pożizzjoni adottata mill-Parlament. L-

abbozz ta' rapport mill-korapporteurs fil-kumitat ewlieni ovvjament jagħti indikazzjoni f'dan 

ir-rigward, u wieħed jista' jargumenta li għandu l-għan li jċaqlaq il-bilanċ aktar lejn il-ħarsien 

tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati. Madankollu, hemm kważi 500 emenda għall-abbozz ta' 

rapport, b'żewġ kumitati jipprovdu opinjonijiet għar-rapport, u għalhekk opinjoni finali tkun 

teħtieġ li tikkunsidra wkoll ir-rapport adottat.  

Fir-rigward tal-Artikolu 153 tat-TFUE bħala bażi ġuridika għandu jiġi nnotat li l-paragrafu 1 

ta' dan l-Artikolu ma jistax, bħala tali, jiġi msemmi waħdu, billi r-riferimenti proċedurali 

jinsabu fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. B'hekk, jekk jintuża l-Artikolu 153, għandu jsir 

riferiment għall-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.1 Għandu jiġi nnutat ukoll li l-paragrafu 2 

jirreferi għal żewġ proċeduri differenti, il-proċedura leġiżlattiva ordinarja kif ukoll proċedura 

leġiżlattiva speċjali, skont liema objettiv(i), speċifikati fil-punti fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, ifittex li jwettaq l-att inkwistjoni. Għalhekk, ma jkunx jidher rakkomandabbli li 

wieħed jagħmel riferiment għall-Artikolu 153 tat-TFUE fl-intier tiegħu, u jekk l-għanijiet 

segwiti humiex dawk espressi fil-punt (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandu jkun 

ċar li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinqraw flimkien mal-paragrafu 2 ta' dan l-

Artikolu. 

 

6. Konklużjoni 

 

Il-bażijiet ġuridiċi proposti mill-Kummissjoni, l-Artikolu 53 tat-TFUE u l-Artikolu 62 tat-

TFUE huma adattati bħala bażijiet ġuridiċi għad-direttiva li temenda li ġiet proposta. L-

Artikolu 153(2) tat-TFUE għandu jitqies bħala bażi ġuridika addizzjonali, b'mod partikolari 

jekk l-enfasi fuq il-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati jissaħħaħ ulterjorment mill-

Parlament. Jekk l-Artikolu 153 tat-TFUE jiżdied bħala bażi ġuridika ikun rakkomandabbli li, 

f'dan il-każ, wieħed jirreferi għall-Artikolu 153(1)(a) u (b) tat-TFUE, flimkien mal-

Artikolu 153(2) tat-TFUE. 

                                                 
1 Il-Kummissjoni tradizzjonalment għamlet biss riferiment għall-paragrafu 2. Bħala eżempju reċenti ara, 

pereżempju, il-proposta li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati 

mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2016) 248 final). 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATUR 

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali  

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-

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

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

Rapporteur għal opinjoni: Vicky Ford 

 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 

l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

 

Emenda  1 

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 

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-

negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-

ħaddiema. 

(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 

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-

negozji u li tiġi miġġielda l-kompetizzjoni 

inġusta filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett 
għad-drittijiet tal-ħaddiema. Id-differenza 
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fil-pagi jew fis-salarji u l-aċċess għall-

kapital jenħtieġ li ma titqiesx, waħedha, 

bħala kompetizzjoni inġusta. 

 

Emenda  2 

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. In-natura temporanja 

tal-provvediment ta' servizzi għandha tiġi 

determinata fuq bażi ta' każ b'każ mid-

durata, ir-regolarità, il-perjodiċità u l-

kontinwità tas-servizz. L-Artikolu 56 tat-

TFUE jiddisponi li r-restrizzjonijiet fuq il-

libertà li jiġu provduti servizzi huma 

pprojbiti. 

 

Emenda  3 

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 permezz ta' livelli 

għoljin ta' edukazzjoni, taħriġ u 

protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Il-ġlieda kontra l-frodi, id-

dumping soċjali, l-abbuż u ċ-

ċirkomvenzjoni tar-regoli fir-rigward tal-

istazzjonar tal-ħaddiema hija prijorità. It-

tisħiħ tar-regoli tal-Unjoni dwar l-

istazzjonar tal-ħaddiema huwa għalhekk 

imperattiv assolut. 

 

Emenda  5 

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 minħabba l-bosta 

każijiet ta' frodi, kif ukoll ta' liġi 

nazzjonali mhux adattata, id-Direttiva 

dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema għadha 

ma tilħaqx il-bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li 

tiġi promossa l-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi u l-ħtieġa li jitħarsu d-drittijiet tal-

ħaddiema stazzjonati. 

Emenda  6 

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 

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 

(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 

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. Fl-applikazzjoni ta' dawk il-
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utenti. prinċipji, trid titqies u tiġi rispettata l-

każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja 

tal-Unjoni Ewropea (il-Qorti tal-

Ġustizzja). 

Ġustifikazzjoni 

Ara inter alia C-341/05, il-Kawża Laval punt 60, il-Kawża C-490/04, punt 19, il-Kawżi 

Magħquda C-49/98, C-50/98, C-52/98 sa C-54/98 u C-68/98 sa C-71/98. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) L-Artikoli 3 u 8 tar-Regolament 

Ruma I jispeċifikaw li kuntratt ta' impjieg 

individwali għandu jkun irregolat mil-liġi 

magħżula mill-partijiet ikkonċernati. Tali 

għażla m'għandhiex iċċaħħad lill-

impjegat mill-protezzjoni tar-regoli 

mandatorji tal-liġi tal-pajjiż, li kienu 

japplikaw li kieku l-partijiet ma għażlux 

mod ieħor. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Jenħtieġ li l-libertà tal-impjegaturi 

u tal-ħaddiema li jagħżlu l-liġi applikabbli 

tkun wieħed mill-elementi bażiċi li fuqu 

jkunu bbażati kemm il-moviment liberu 

tal-ħaddiema kif ukoll il-libertà li jiġu 

pprovduti servizzi. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 
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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. 

(7) Ir-Regolament Ruma I jiddisponi 

wkoll li l-pajjiż li fih abitwalment jitwettaq 

ix-xogħol ma għandux jitqies li nbidel jekk 

il-persuna tiġi impjegata temporanjament 

f'pajjiż ieħor. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja 

stabbiliet li l-ħaddiema stazzjonati bl-ebda 

mod ma jiksbu aċċess għas-suq tax-

xogħol tal-pajjiż ospitanti jekk jirritornaw 

fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom wara li jlestu 

xogħolhom. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li 

n-natura temporanja tal-provvediment ta' 

servizzi trid tiġi ddeterminata fid-dawl tad-

durata, tar-regolarità, tal-perjodiċità u 

tal-kontinwità tas-servizz. Il-fornitur ta' 

servizzi, fis-sens tat-Trattat, jista' jibni hu 

stess fl-Istat Membru ospitanti l-

infrastruttura neċessarja għall-finijiet tat-

twettiq tas-servizzi inkwistjoni. 

(Kawża C-55/94, Reinhard Gebhard vs Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, [1995] ECR I-04165, para. 39; Kawża C-396/1, Sähköalojen ammattiliitto ry 

c/Elektrobudowa Spolka Akcyjna [2015] (Kawża C-396/1) 
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Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7c) Wieħed mill-għanijiet tad-

Direttiva 2014/67/UE huwa wkoll li 

tidentifika stazzjonar ġenwin u tipprevjeni 

l-abbuż u ċ-ċirkomvenzjoni. 

 

 

Emenda  13 

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 

imħassar 
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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  14 

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) L-Artikolu 56 tat-TFUE jirrikjedi 

l-abolizzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni 

fuq il-libertà biex jiġu pprovduti servizzi, 

anki jekk dik ir-restrizzjoni tapplika 

mingħajr distinzjoni għall-fornituri tas-

servizzi nazzjonali u għal dawk ta' Stati 

Membri oħrajn, li tista' tipprojbixxi, 

timpedixxi u tirrendi inqas attraenti l-

attivitajiet ta' fornitur ta' servizz stabbilit 

fi Stat Membru ieħor fejn jipprovdi 

servizzi simili skont il-liġi. Hija każistika 

stabbilita li restrizzjoni għal-libertà li jiġu 

pprovduti servizzi tkun ammissibbli biss 

jekk tkun ġustifikata minn raġunijiet 

imperattivi relatati mal-interess pubbliku 

li jridu jkunu xierqa, proporzjonati u 

meħtieġa. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Id-Direttiva 2014/67/UE dwar l-

infurzar tad-Direttiva 96/71/KE tipprovdi 

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 dwar l-infurzar jipprovdi lista ta' 
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elementi li jenħtieġ li jiġu vvalutati sabiex 

jiġi identifikat l-istazzjonar ġenwin u jiġu 

evitati l-abbuż kif ukoll iċ-ċirkomvenzjoni. 

 

Emenda  16 

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) Minħabba n-natura mobbli ħafna 

tax-xogħol fit-trasport internazzjonali bit-

triq, l-istazzjonar tal-ħaddiema jqajjem 

kwistjonijiet u diffikultajiet legali 

partikolari (speċjalment meta r-rabtiet mal-

Istat Membru inkwistjoni ma jkunux 

biżżejjed). Il-Kummissjoni ħabbret li se 

tindirizza din il-kwistjoni permezz ta' 

leġiżlazzjoni speċifika għas-settur u b'dak 

il-mod teżenta lil dan is-settur mid-

dispożizzjonijet tad-Direttiva 96/71/KE. 

Għalhekk, is-servizzi tat-trasport bħat-

tranżitu, it-trasport internazzjonali u l-

kabotaġġ assoċjat huma esklużi mill-

kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.  

 

Emenda  17 

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 kompetittiv, il-fornituri 

tas-servizzi jikkompetu mhux biss abbażi 

tal-kostijiet iżda wkoll fuq fatturi bħalma 

huma l-forniment tal-ħiliet, il-produttività 

u l-effiċjenza, u l-pagi huma dejjem 

ibbażati fuq sensiela ta' parametri, inklużi 

l-esperjenza, il-profil, il-livell ta' 

responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-

suq tax-xogħol, jew fuq il-kwalità u l-

innovazzjoni tal-prodotti u s-servizzi 

tagħhom. 
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Ġustifikazzjoni 

F'konformità mat-tweġiba għal mistoqsija bil-miktub mogħtija mill-Kummissarju Oettinger 

f'isem il-Kummissjoni (E-008821/2016, 25.1.2017). "Fl-istituzzjonijiet tal-UE bħal fi 

kwalunkwe organizzazzjoni, ir-remunerazzjoni hija bbażata fuq sensiela ta' parametri, inklużi 

l-esperjenza, il-profil, il-livell ta' responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol eċċ." 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Ir-rispett għad-diversità tas-sistemi 

nazzjonali tar-relazzjonijiet industrijali kif 

ukoll għall-awtonomija tas-sħab soċjali 

huwa rikonoxxut b'mod espliċitu fit-

TFUE. 

 

Emenda  19 

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 tal-Istati 

Membri li jistabbilixxu regoli dwar ir-

remunerazzjoni f'konformità mal-liġi u l-

prassi tagħhom. Madankollu, dawn ir-

regoli nazzjonali dwar ir-remunerazzjoni 

applikati għall-ħaddiema stazzjonati 

għandhom ikunu proporzjonati, mhux 

diskriminatorji u ġustifikati mill-ħtieġa li 

l-ħaddiema stazzjonati jiġu protetti u ma 

għandhomx jirrestrinġu b'mod 

sproporzjonat il-provvediment 

transkonfinali ta' servizzi. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Huwa stabbilit mill-każistika tal-

Qorti tal-Ġustizzja li l-protezzjoni soċjali 

tal-ħaddiema li tista' tiġi rikonoxxuta 

bħala rekwiżit prevalenti li jiġġustifika l-

impożizzjoni ta' obbligi li kapaċi 

jikkostitwixxu restrizzjonijiet fuq il-libertà 

li jiġu pprovduti servizzi. Madankollu, dan 

mhuwiex il-każ meta l-ħaddiema 

impjegati mill-impjegatur tagħhom ikunu 

temporanjament involuti fit-twettiq ta' 

xogħlijiet fl-Istat Membru ospitanti u 

jgawdu l-istess protezzjoni jew protezzjoni 

essenzjalment simili, bis-saħħa tal-obbligi 

li l-impjegatur diġà huwa soġġett 

għalihom fl-Istat Membru li fih huwa 

stabbilit. Dan huwa partikolarment 

importanti fil-prevenzjoni ta' obbligi 

addizzjonali li għalihom l-impriżi diġà 

huma responsabbli għall-istess perjodi ta' 

impjieg fl-Istat Membru fejn huma 

stabbiliti. Il-Qorti tal-Ġustizzja eskludiet 

ukoll il-legalità tad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali li jagħmlu aktar oneruż il-

provvediment ta' servizz għall-impriżi 

minn Stati Membri oħrajn minn dawk 

stabbiliti fi ħdan it-territorju nazzjonali, u 

għalhekk jixxekkel il-moviment liberu tas-

servizzi. 

(Arblade, Kawżi magħquda 369/96 u 376/96 (punt 51) Seco, Kawżi magħquda 62 u 63/81, 

Seco SA v. Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité and Raymond Vander 

Elst v Office des Migrations Internationales Kawża C-43/93.) 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat ukoll 

li d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-

ftehimiet kollettivi ma jistgħux 

jikkostitwixxu minnhom infushom 

eċċezzjoni tal-politika pubblika fis-sens 
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tal-Artikolu 3(10) tad-Direttiva 96/71/KE. 

(C-319/06, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, 

punt 64) 

 

Emenda  22 

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 stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

(13) L-informazzjoni dwar l-elementi 

kostitwenti tar-remunerazzjoni skont il-liġi 

nazzjonali jew ftehimiet kollettivi jew 

deċiżjonijiet ta' arbitraġġ li ġew 

iddikjarati li japplikaw b'mod universali 

fis-sens tal-Artikolu 3(8) jenħtieġ li tkun 

ċara, aġġornata, trasparenti u 

pubblikament disponibbli għall-fornituri 

tas-servizzi kollha. Għalhekk huwa 

ġġustifikat li jkun impost fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jippubblikaw din l-

informazzjoni fuq is-sit elettroniku uniku 

stipulat fl-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-

Infurzar. Is-sħab soċjali huma obbligati 

jippubblikaw ukoll il-ftehimiet kollettivi 

kollha, li huma applikabbli skont din id-

Direttiva. B'mod simili, jenħtieġ li s-

sottokuntratturi barranin ikunu informati 

bil-miktub dwar it-termini u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol li jenħtieġ li 

japplikaw għall-ħaddiema stazzjonati. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-miżuri kollha introdotti minn 

din id-Direttiva huma ġustifikati u 

proporzjonati sabiex ma jinħolqux piżijiet 

amministrattivi jew ma jiġix limitat il-

potenzjal tal-impriżi, b'mod partikolari 

tal-impriżi żgħar u medji (SMEs), iridu 
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joħolqu impjiegi ġodda, filwaqt li 

jipproteġu lill-ħaddiema stazzjonati. 

 

Emenda  24 

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) L-Istati Membri għandhom il-

libertà li jistabbilixxu fit-territorju 

tagħhom miżuri xierqa applikabbli għall-

fornituri tas-servizzi inklużi fornituri tas-

servizzi minn Stat Membru ieħor sabiex 

jiżguraw il-konformità mar-regoli 

applikabbli dwar l-istazzjonar fil-każ ta' 

ktajjen ta' sottokuntrattar. Fil-każ tas-

settur tal-kostruzzjoni, l-Istati Membri 

huma diġà obbligati, mid-

Direttiva 2014/67/UE, li jintroduċu miżuri 

xierqa ta' responsabbiltà sabiex jiżguraw 

il-kompetizzjoni ġusta u d-drittijiet tal-

ħaddiema. Għalhekk, liġijiet, regolamenti, 

dispożizzjonijiet amministrattivi jew 

ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 

universali 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. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 1 – paragrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

"2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għall-

impriżi ta' marina merkantili fejn 

għandhom x'jaqsmu l-baħħara." 

"2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għall-

impriżi ta' marina merkantili fejn 

għandhom x'jaqsmu l-baħħara kif ukoll is-

servizzi tat-trasport bħat-tranżitu, it-

trasport internazzjonali u l-kabotaġġ 

assoċjat." 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 2a Artikolu 2a 

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. Meta t-tul effettiv tal-istazzjonar 

mingħajr interruzzjoni ta' ħaddiem 

individwali 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, sakemm il-partijiet ma 

jkunux qablu dwar l-applikazzjoni ta' liġi 

differenti f'konformità mal-Artikolu 3(1) 

tar-Regolament Ruma I. 

 1a.  Impjegatur jista', fuq il-bażi ta' 

raġunijiet ġustifikati, jitlob deroga mill-

erbgħa u għoxrin xahar, li għandha 

tingħata mill-awtorità kompetenti fl-Istat 

Membru ospitanti. 

 L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 

ospitanti jieħu deċiżjoni dwar kwalunkwe 

talba għal derogi f'konformità mal-

Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/67/UE u bi 

qbil mar-Regolament 883/2004/KE u 

b'mod ġustifikat, proporzjonat u 

nondiskriminatorju.  
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 Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar tali talba 

għal deroga, l-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru ospitanti tikkonsulta lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 

ospitanti tal-impjegatur, f'konformità 

mal-Artikoli 6 u 7 tad-

Direttiva 2014/67/UE. 

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. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- 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 li kienu ddikjarati 

bħala li japplikaw universalment fit-tifsira 

tal-paragrafu 8 sakemm dawn jiġu 

ppubblikati fis-sit web nazzjonali uffiċjali 

uniku msemmi fl-Artikolu 5 tad-

Direttiva 2014/67/UE: 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-vaganzi annwali minimi mħallsa; (b) il-leave annwali minimu mħallas; 
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Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga)  rati ta' benefiċċji li jkopru l-

ispejjeż tal-ivvjaġġar, l-ikel u l-

akkomodazzjoni għall-ħaddiema li 

jinsabu 'l bogħod minn djarhom għal 

raġunijiet professjonali. 

 

Emenda  30 

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. 

Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, ir-

remunerazzjoni tiġi definita skont il-liġi 

nazzjonali u/jew il-prassi tal-Istat 

Membru f'liema territorju l-ħaddiem ikun 

stazzjonat, permezz ta' liġi, regolament jew 

disposizzjoni amministrattiva, ftehim 

kollettiv jew sentenza ta' arbitraġġ 

nazzjonali li kienu ddikjarati universalment 

applikabbli 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-kalkolu tar-remunerazzjoni fis-sens 

ta' din id-Direttiva, jittieħdu 

inkunsiderazzjoni r-rati minimi ta' ħlas, 

inkluż il-ħlas għax-xogħol bis-siegħa 

u/jew skont l-ammont ta' xogħol, skont 

gruppi ta' ħlas u rati ta' sahra, 

allowances, bonusijiet kif ukoll elementi 

mandatorji oħra. L-elementi użati għall-
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kalkolu tar-remunerazzjoni jeħtieġ li 

jikkostitwixxu elementi li jitħallsu lil 

ħaddiema impjegati lokalment skont id-

dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.   

 Jekk jiġġarrbu spejjeż minħabba l-

istazzjonar, bħall-ivvjaġġar, l-ikel u l-

alloġġ u huma pprovduti mill-impjegatur, 

dawn l-ispejjeż imħallsa bħala kumpens 

ma jiġux ikkunsidrati bħala parti mir-rati 

minimi ta' ħlas. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

 Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku 

msemmi fl-Artikolu 5 tad-

Direttiva 2014/67/UE l-elementi 

kostitwenti ta' remunerazzjoni, il-kamp ta' 

applikazzjoni ġeografiku u personali 

tagħhom u l-metodu ta' kalkolu 
f'konformità mal-punt (c). 

 Għall-fini tal-kalkolu tas-somom dovuti lil 

ħaddiem stazzjonat, għandhom jiġu evitati 

ħlasijiet doppji ta' natura ekwivalenti jew 

simili. 

 Kalkolu żbaljat jew ommissjoni ta' 

ħlasijiet lil ħaddiem stazzjonat li 

jirriżultaw minn informazzjoni 

inaċċessibbli, inkorretta jew insuffiċjenti 

ppubblikata fis-sit web nazzjonali uffiċjali 

uniku mhux se jkunu sanzjonati mill-

awtoritajiet nazzjonali. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt aa (ġdid) 
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Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 -a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "1-a.  Il-fornituri tas-servizzi jiġu eżenti 

mill-obbligu tal-ħlas ta' multa talli jkunu 

ħallsu inqas mill-paga minima kif 

stabbilit mil-liġi tal-Istat Membru 

ospitanti fejn ikun hemm evidenza li l-

Istat Membru ospitanti ma jkunx issodisfa 

l-obbligu li jippubblika 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) jew jekk l-

informazzjoni ma tingħatax b'mod ċar, 

trasparenti u mhux ambigwu. 

 

Emenda  33 

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. 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 li jagħmel 

użu mill-opzjoni prevista f'dan il-

paragrafu għandu jiżgura li impriża li 

tikkonkludi sottokuntratti ma' impriża 

oħra kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) ta' din 

id-Direttiva tinforma bil-miktub lil dik l-

impriża dwar it-termini u l-kundizzjonijiet 

tal-impjieg li jkopru r-remunerazzjoni li 

għandhom jiġu ggarantiti qabel mal-

partijiet jidħlu f'relazzjoni kuntrattwali 
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rilevanti. 

 

Emenda  34 

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) jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "1aa. Il-kuntrattur huwa meħtieġ 

jipprovdi lis-sottokuntrattur 

b'informazzjoni dwar kundizzjonijiet tax-

xogħol, inkluża r-remunerazzjoni, li 

tapplika b'mod ċar, trasparenti u mhux 

ambigwu. 

 Is-sottokuntrattur huwa eżentat mill-

obbligu li jiggarantixxi ċerti termini u 

kundizzjonijiet ta' impjieg, biex ikopri r-

remunerazzjoni f'konformità mal-

paragrafu 1 stabbilita fl-impriża tal-

imprenditur fejn ikun hemm evidenza li l-

imprenditur ma jkunx ġie infurmat b'mod 

xieraq mill-kuntrattur." 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "1ba. L-impriża utenti għandha 

tinforma, b'mod ċar, trasparenti u mhux 

ambigwu, lill-aġenzija tax-xogħol 

temporanju bir-Regolament applikat fir-

rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-

pagi." 
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Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt cb (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) Jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "1bb. Il-kooperazzjoni bejn il-korpi 

nazzjonali ta' spezzjoni tal-impjieg u l-

kooperazzjoni Ewropea fir-rigward tal-

ġlieda kontra l-frodi relatat mal-

istazzjonar tal-ħaddiema għandhom 

jissaħħu." 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt cc (ġdid) 

 Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) fil-paragrafu 7, it-tieni 

subparagrafu huwa mħassar. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea)  jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "10a. L-Istati Membri għandhom, wara 

li jikkonsultaw mas-sħab soċjali, 

f'konformità mat-tradizzjonijiet u l-

prattiki ta' kull Stat Membru, jeżentaw 

lill-impjegaturi u lill-ħaddiema mir-

rekwiżiti li jinsabu fl-Artikolu 3(1)(a), (b) 

u (c) hawn fuq fejn l-attivitajiet tal-
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impjegatur u tal-ħaddiema jsiru fis-setturi 

li ġejjin: 

 (a) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor lill-organizzazzjonijiet li 

jipprovdu trattament mediku liċ-ċittadini 

tal-Unjoni; 

 (b) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor fis-settur tad-difiża jew fi 

kwalunkwe qasam ieħor meħtieġ għad-

difiża ta' Stat Membru jew tal-Unjoni; 

 (c) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor fis-settur ajruspazjali; 

 (d) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor fis-settur tat-trasport bil-

ferrovija; 

 (e) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor li huwa importanti għall-

infrastruttura nazzjonali kritika ta' Stat 

Membru wieħd jew aktar, inklużi l-

provvista tal-enerġija u s-servizzi tat-

telekomunikazzjoni; 

 (f) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor li huwa importanti għall-

preservazzjoni tas-sigurtà tal-fruntieri ta' 

Stat Membru jew tal-Unjoni; 

 (g) il-manifattura, il-provvista, is-

servisjar jew il-manutenzjoni ta' 

makkinarju, tagħmir u kwalunkwe 

prodott ieħor li huwa importanti għas-

saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema jew taċ-

ċittadini tal-Unjoni. 
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Ġustifikazzjoni 

Ħafna manifatturi madwar l-UE jbigħu l-oġġetti tagħhom (pereżempju skanners mediċi) 

b'kuntratt ta' servisjar u ta' manutenzjoni tul il-ħajja għall-prodott. L-Artikolu jfittex li 

jippermetti lill-Istati Membri jeżentaw ħaddiema stazzjonati minn ċerti rekwiżiti li, jekk jiġu 

applikati, jillimitaw il-kapaċità tagħhom li jipprovdu servizz b'mod liberu fi Stat Membru 

ieħor. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt eb (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 10b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb)  jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 10b. L-Istati Membri għandhom, wara 

li jikkonsultaw mas-sħab soċjali, 

f'konformità mat-tradizzjonijiet u l-prassi 

ta' kull Stat Membru, jeżentaw lill-

impjegaturi u lill-ħaddiema mir-rekwiżiti 

li jinsabu fl-Artikolu 3(1)(a), (b) u (c) 

hawn fuq fejn l-attivitajiet tal-impjegatur 

u tal-ħaddiema qegħdin hemm biex 

jiffaċilitaw l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-

ħaddiema jew oħrajn. 

Ġustifikazzjoni 

Ħafna manifatturi madwar l-UE jbigħu l-oġġetti tagħhom (pereżempju skanners mediċi) 

b'kuntratt ta' servisjar u ta' manutenzjoni tul il-ħajja għall-prodott. L-Artikolu jfittex li 

jippermetti lill-Istati Membri jeżentaw ħaddiema stazzjonati minn ċerti rekwiżiti li, jekk jiġu 

applikati, jillimitaw il-kapaċità tagħhom li jipprovdu servizz b'mod liberu fi Stat Membru 

ieħor. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI 

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-

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

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

Rapporteur għal opinjoni: Jean-Marie Cavada 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Introduzzjoni 

Fit-8 ta' Marzu 2016, il-Kummissjoni adottat proposta1 għal reviżjoni tad-Direttiva 96/71/KE 

dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema2. Il-proposta kienet akkumpanjata b'valutazzjoni tal-impatt.3 

Il-Kummissjoni tinnota li 20 sena wara l-adozzjoni tagħha, id-Direttiva 96/71/KE m'għadhiex 

tiżgura dan taħt il-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali attwali fl-Istati Membri, u għaldaqstant 

ressqet il-proposta attwali għal reviżjoni mmirata tad-Direttiva. Il-proposta għandha l-għan li 

tirrimedja l-problemi speċifiċi li hija identifikat b'għadd limitat ta' emendi.  

Skont il-Kummissjoni, l-għan tal-proposta huwa li jitħaffef l-għoti ta' servizzi bejn il-fruntieri 

f'ambjent ta' kompetizzjoni ġusta filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati, 

li jkunu impjegati fi Stat Membru u jintbagħtu jaħdmu b'mod temporanju fi Stat Membru 

ieħor mill-impjegatur tagħhom. B'mod partikolari, il-proposta għandha l-għan li tiżgura 

kundizzjonijiet tal-pagi ġusti u kundizzjonijiet ekwi bejn kumpaniji li jistazzjonaw u dawk 

lokali fil-pajjiż ospitanti;  

Opinjonijiet motivati u "karta safra" 

Sal-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2, erbatax-il kamra tal-Parlamenti 

nazzjonali bagħtu opinjonijiet motivati lill-Kummissjoni fejn stqarru li l-proposta ma 

tikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, u b'hekk jiskattaw il-proċedura msejħa "karta s-

                                                 
1 Dokument COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT.  
2 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 

ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi, ĠU L 18, 21.01.97, p. 1. 
3 Document SWD(2016) 52 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT
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safra". L-argumenti prinċipali mqajma fl-opinjonijiet motivati kienu li r-regoli eżistenti huma 

suffiċjenti u adegwati, l-Unjoni mhix il-livell adegwat tal-azzjoni, il-proposta ma 

tirrikonoxxix b'mod espliċitu l-kompetenzi tal-Istati Membri dwar ir-remunerazzjoni u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg u li l-ġustifikazzjoni li hemm fil-proposta fir-rigward tal-prinċipju 

tas-sussidjarjetà hija konċiża wisq. Madankollu, wara li eżaminat l-argumenti, il-Kummissjoni 

ddeċidiet li żżomm il-proposta, filwaqt li qieset, fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Parlamenti Nazzjonali tal-20 ta' Lulju 2016 li l-proposta tikkonforma 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Il-kompatibbiltà mal-liġi tal-UE 

Apparti l-oġġezzjonijiet mqajma mill-Parlamenti nazzjonali, tqajmu wkoll mistoqsijiet fil-

kumitat dwar il-kompatibilità tal-proposta ma' ċerti elementi tal-liġi tal-UE. Dawn 

prinċipalment ikkonċernaw ir-relazzjoni tal-proposta mal-atti u r-regolamenti li ġejjin: 

- ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 (minn hawn' il quddiem, ir-Regolament "Ruma I")1, li 

ssostitwixxa, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kuntratti konklużi mis-17 ta' Diċembru 2009, il-

Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (il-"Konvenzjoni ta' Ruma"2), 

- ir-Regolament Nru 1215/20123 (minn hawn' il quddiem "Brussell I"), li jistabbilixxi regoli 

dwar il-ġurisdizzjoni fuq kuntratti individwali ta' impjieg, 

- id-Direttiva 2014/67/UE dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE (minn hawn' il quddiem, id-

"Direttiva dwar l-Infurzar"4), u 

- il-libertà tal-provvista tas-servizzi, kif previst fl-Artikolu 26 u l-Artikolu 56 tat-TFUE. 

Fir-rigward tar-Regolament Ruma I, tqajmu dubji, b'mod partikolari, dwar il-kompatibbiltà 

tal-Artikolu 2a tal-proposta mal-Artikolu 8 tar-Regolament u jekk il-proposta tistax titqies li 

temenda r-Regolament, u jekk, f'dak il-każ, ikunx xieraq li jiġi emendat regolament permezz 

ta' direttiva. 

Dwar ir-Regolament Brussell I il-kwistjoni prinċipali li tqajmet hija jekk l-Artikolu 2a tal-

proposta jkollux impatt fuq l-applikazzjoni tar-regoli ta' ġurisdizzjoni fl-Artikoli 20 sa 23 tar-

Regolament.  

Fl-aħħar nett, jekk l-introduzzjoni ta' perjodu ta' 24 xahar, li warajhom il-liġi tax-xogħol tal-

pajjiż ospitanti tibda tapplika għal ħaddiem stazzjonat, tkunx titqies bħala ksur tal-prinċipju 

tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-Suq Intern minħabba r-restrizzjoni tal-provvista 

transkonfinali ta' servizzi permezz ta' ħaddiema stazzjonati li din tkun tinvolvi. 

                                                 
1 Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi 

applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I), ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6. 
2 Il-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali nfetħet għall-firem f'Ruma fid-

19 ta' Ġunju 1980, ĠU L 266, 9.10.1980, p. 1). 
3 Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-

ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 

(riformulazzjoni) (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1). 
4 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-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-

Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni 

tas-Suq Intern ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11-31. 
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Il-Kumitat JURI huwa l-kumitat responsabbli għar-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-

proporzjonalità, kif ukoll għall-interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u l-konformità tal-atti tal-

Unjoni mal-liġi primarja. F'din il-kapaċità, il-kumitat eżamina l-argumenti mqajma fl-

opinjonijiet motivati. Fid-29 ta' Novembru 2016, il-Kumitat sema' s-Servizz Legali tal-

Parlament dwar il-mistoqsijiet li tqajmu mill-Membri rigward il-kompatibbiltà tal-proposta 

mal-acquis u t-Trattati.   

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Wara eżami bir-reqqa tal-kwistjonijiet imqajma, ir-rapporteur wasal għall-konklużjonijiet 

ippreżentati fil-qosor hawn taħt, li huma riflessi wkoll fl-emendi proposti għall-proposta tal-

Kummissjoni. 

Fir-rigward tar-relazzjoni bejn l-Artikolu 8 tar-Regolament Ruma I u l-Artikolu 2a tal-

proposta, wieħed għandu jqis l-Artikolu 23 tar-Regolament, li jgħid kif ġej: Bl-eċċezzjoni tal-

Artikolu 7, dan ir-Regolament m'għandux jippreġudika l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet 

tal-liġi Komunitarja li, fir-rigward ta' kwistjonijiet partikolari, jistipulaw regoli tal-konflitt 

tal-liġijiet relatati ma' obbligazzjonijiet kuntrattwali. L-Artikolu 23 jikkjarifika li r-

Regolament Ruma I huwa intiż li jipprovdi r-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali privat 

dwar il-kuntratti fl-UE. Dan huwa ċċarat ulterjorment fir-rigward tad-Direttiva dwar l-

Istazzjonar tal-Ħaddiema fil-Premessa 34 tar-Regolament. Il-konklużjoni tar-rapporteur hija li 

l-proposta b'mod ċar tikkostitwixxi lex specialis, li tieħu preċedenza fuq ir-Regolament Ruma 

I. 

Fir-rigward tar-Regolament Brussell I, ma jidhirx li l-proposta tkun f'kunflitt mar-regoli dwar 

l-għażla tal-qorti fir-Regolament jew tintroduċu xi bidliet sostanzjali fihom. L-Artikolu 21 tar-

Regolament jelenka l-qrati li quddiemhom l-impjegati jistgħu jressqu proċedimenti kontra 

min iħaddimhom. Waħda mill-għażliet possibbli disponibbli għall-impjegat hija "il-qrati tal-

post fejn jew li minnu l-impjegat abitwalment iwettaq ix-xogħol tiegħu". Minn dan isegwi li 

jekk il-post fejn l-impjegat soġġett għad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema jinbidel 

mill-Istat Membru ta' oriġini għall-Istat Membru ospitanti wara 24 xahar, il-qrati tal-Istat 

Membru ospitanti jkunu kompetenti biex jeżaminaw it-tilwima, jekk l-impjegat jagħżel dan il-

forum. 

Filwaqt li l-libertà li jiġu pprovduti servizzi hija wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-liġi 

tal-UE, din mhijiex mingħajr limitu. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li miżura b'effett restrittiv 

fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi tista' tkun ġustifikata "sakemm tissodisfa rekwiżit 

imperattiv ta' interess ġenerali u sakemm dan l-interess ma jkunx diġà protett mir-regoli li 

għalihom il-fornitur huwa suġġett fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, sakemm din tkun tali li 

tiggarantixxi t-twettiq tal-għan segwit minnha u ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 

neċessarju sabiex dan l-għan jinkiseb".1 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet 

il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema stazzjonati bħala rekwiżit ta' interess pubbliku li tista' 

tiġġustifika restrizzjoni fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi.2   

                                                 
1 Ara s-sentenzi tat-30 ta' Novembru 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, paragrafu 37; tat-

23 ta' Novembru 1999, Arblade et al, C 369/96 u C 376/96, EU:C:1999:575, paragrafi 34 u 35; tas-

7 ta' Ottubru 2010, dos Santos Palhota et al, C-515/08, EU:C:2010:589, paragrafu 45 u l-ġurisprudenza ċċitata; u 

tal-31 ta' Diċembru 2014, De Clercq et, C 315/13, EU:C:1995:2408, paragrafu 62. 
2 Ara, fost l-oħrajn, is-sentenzi tat-23 ta' Novembru 1999, Arblade et al, C 369/96 u C 376/96, EU:C:1999:575, 

paragrafi 36; tal-15 ta' Marzu 2001, Mazzoleni u ISA, C 165/98, EU:C:1995:162, paragrafu 27; tal-
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Għalhekk, il-konklużjoni tar-rapporteur hija li l-proposta tikkostitwixxi miżura xierqa sabiex 

jintlaħqu l-għanijiet li hija ssegwi u li hija ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ u 

għaldaqstant tikkonforma wkoll mal-prinċipju tal-proporzjonalità. 

                                                                                                                                                         
25 ta' Ottubru 2001, Finalarte et al, C 49/98, C 50/98, C 52/98 sa C 54/98 u C 68/98 sa C 71/98, EU:C:2001:564, 

paragrafu 33; tas-7 ta' Ottubru 2010, dos Santos Palhota et al, C-515/08, EU:C:2010:589, paragrafu 47 u l-

ġurisprudenza ċċitata; u tat-3 ta' Diċembru 2014, De Clercq et, C 315/13, EU:C:1995:2408, paragrafu 65. 



 

PE582.163v02-00 74/96 RR\1137464MT.docx 

MT 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 

bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 

tiegħu: 

Emenda   1 

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 

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-

negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-

ħaddiema. 

(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 u l-infurzar ta' dawk il-

prinċipji huma żviluppati aktar mill-

Unjoni bl-għan li jkunu ggarantiti 

kundizzjonijiet ekwi għan-negozji u r-

rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema u li tiġi 

żgurata l-libertà tal-mobbiltà tal-forza 

tax-xogħol fis-suq intern. 

 

Emenda   2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) B'mod konformi mal-

Artikolu 153(5) tat-TFUE, l-Unjoni ma 

għandhiex is-setgħa li tirregola l-paga. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni 

xierqa ta' din id-Direttiva, għandhom 

jissaħħu l-koordinazzjoni bejn is-servizzi 

ta' spezzjoni tax-xogħol tal-Istati Membri 

kif ukoll il-kooperazzjoni Ewropea fil-

ġlieda kontra l-frodi fl-istazzjonar tal-

ħaddiema, u għandhom jitwettqu kontrolli 

biex jiġi vverifikat li l-ħlasijiet tal-

kontribuzzjonijiet soċjali fir-rigward tal-

ħaddiema stazzjonati isiru b'mod regolari 

lill-aġenzija ta' ġestjoni tal-Istat Membru 

ta' oriġini. 

 

Emenda  4 

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, 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 kif xieraq id-drittijiet tal-

ħaddiema stazzjonati. Għalhekk, jinħtieġu 

strumenti ġodda u aktar b'saħħithom li 

jippromwovu l-kompetizzjoni ġusta fost il-

kumpaniji tal-UE, jiffaċilitaw il-forniment 

transkonfinali tas-servizzi u jiġġieldu l-

frodi u l-abbużi f'dan il-qasam 

f'konformità mal-implimentazzjoni tad-

Direttiva 2014/67/UE. Huwa meħtieġ 

ukoll li jinħoloq portal ta' informazzjoni 

Ewropew bil-lingwi kollha tal-Istati 

Membri biex jispjega l-leġiżlazzjoni 

rilevanti, id-differenzi nazzjonali u azzjoni 

ulterjuri li għandha tittieħed mis-servizzi 

ta' kollokament ta' impjieg, il-benefiċjarji 

possibbli u l-ħaddiema. 
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Emenda   5 

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 

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. 

(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, u l-UE 

tinkoraġġixxi l-konformità ma' dawn il-

prinċipji, billi tiżgura l-implimentazzjoni 

tagħhom fl-Istati Membri kollha. Il-

prinċipju ta' paga ugwali ġie implimentat 

permezz tal-leġiżlazzjoni 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. Fl-applikazzjoni ta' dawn il-

prinċipji, trid titqies il-każistika rilevanti 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

dwar l-interpretazzjoni tat-Trattati.  

 

Emenda   6 

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. 

(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.  Ir-Regolament ma 

jispeċifikax u lanqas ma jiddefinixxi t-

terminu "impjegat temporanjament". 

Għalhekk huwa essenzjali li għall-

ħaddiema stazzjonati li, skont id-

definizzjoni, iwettqu xogħol fi Stat 

Membru ieħor għal perjodu ta' żmien 

limitat, tiġi introdotta dispożizzjoni 

speċifika f'din id-Direttiva sabiex 

tipprovdi għal perjodu li warajh il-pajjiż 
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fejn jiġi pprovdut is-servizz jitqies li jkun 

sar il-post abitwali tal-impjieg. Għandu 

jiġi speċifikat li din id-dispożizzjoni 

speċifika hija non-diskriminatorja, 

trasparenti, proporzjonata u mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni ta' impjieg li jkunu aktar 

favorevoli għall-ħaddiem. 

Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta' perjodu definit ta' żmien li warajh il-pajjiż fejn jiġi prrovdut is-servizz 

jitqies li huwa l-post abitwali tal-impjieg tibqa' mingħajr preġudizzju għad-durata possibbli 

ta' provvediment temporanju ta' servizzi. 

 

Emenda   7 

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 

(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 18-il xahar, l-

Istat Membru ospitanti jitqies bħala l-pajjiż 

li fih jitwettaq ix-xogħol, mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni ta' impjieg li jkunu aktar 

favorevoli għall-ħaddiem. 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 18-

il xahar u mill-ewwel jum wara 18-il xahar 

meta dan effettivament jeċċedi dan it-tul ta' 

żmien, sakemm l-impjegatur ma jkunx 
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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 mod. L-

impjegat għandu, b'mod partikolari, 

igawdi l-protezzjoni u l-benefiċċji skont ir-

Regolament Ruma I. 

kiseb deroga mingħand l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 

b'konformità mal-proċeduri 

amministrattivi u d-dispożizzjonijiet 

stipulati fl-Artikoli 6 u 7 tad-

Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a u b'konformità 

mar-regolament (KE) Nru 883/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. 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 it-18-il xahar.  

 ______________ 

 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-istazzjonament 

ta' ħaddiema fil-qafas tal-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). 

 1b Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 

sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 

30.4.2004, p. 1) 

 

Emenda  8 

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) Din il-proposta, minħabba l-limitu 

ta' żmien tal-perjodu tal-istazzjonar li hija 

tintroduċi, tista' titqies bħala restrizzjoni 

fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, 

stabbilita fl-Artikolu 56 tat-TFUE. Hija 

każistika stabbilita li restrizzjoni għal-
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libertà li jiġu pprovduti servizzi tkun 

ammissibbli biss jekk tkun ġustifikata minn 

raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 

li jridu jkunu proporzjonati u meħtieġa. Ir-

raġunijiet imperattivi relatati mal-interess 

pubbliku li ġew rikonoxxuti mill-Qorti 

jinkludu l-protezzjoni tal-ħaddiema u, 

b'mod partikolari, il-protezzjoni soċjali 

tal-ħaddiema fl-industrija tal-

kostruzzjoni. Minħabba l-għan tagħha li 

tipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema u n-

natura temporanja u konfutabbli tagħha, 

il-limitazzjoni stabbilita tissodisfa 

kompletament il-kundizzjonijiet 

imsemmija hawn fuq u ma 

tikkontradixxix il-prinċipju tal-libertà li 

jiġu pprovduti servizzi.  

 

Emenda   9 

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) 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). Għalhekk is-servizzi tat-

trasport bħalma huma t-tranżitu, it-

trasport internazzjonali u l-kabotaġġ 

assoċjat huma koperti minn proposta 

leġiżlattiva oħra fi ħdan il-qafas tal-

pakkett tal-Politika Ewropea għall-

Mobilità u t-Trasport.  

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi pprovduta ċarezza legali huma meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi għas-settur. Il-

Kummissjoni Ewropea diġà ddikjarat b'mod ċar li t-tranżitu jenħtieġ li ma jiġix ittrattat bħala 

stazzjonar. Skont ir-Rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp tas-Suq tat-

Trasport tal-Merkanzija bit-Triq tal-UE, il-kabotaġġ assoċjat jenħtieġ li jitqies bħala 

operazzjoni internazzjonali. Sussegwentement, jenħtieġ li t-trasport internazzjonali u l-

kabotaġġ assoċjat la jkunu soġġetti għal reġistrazzjoni minn qabel u lanqas għad-
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Direttiva 96/71/KE. 

 

Emenda   10 

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 kompetittiv, il-fornituri 

tas-servizzi jikkompetu mhux biss abbażi 

tal-kostijiet tax-xogħol iżda wkoll fuq 

fatturi bħalma huma l-produttività u l-

effiċjenza, u l-pagi dejjem huma bbażati 

fuq sensiela ta' parametri, inklużi l-

esperjenza, il-profil, il-livell ta' 

responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-

suq tax-xogħol, jew fuq il-kwalità u l-

innovazzjoni tal-prodotti u s-servizzi 

tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mat-tweġiba mogħtija mill-Kummissarju Oettinger f'isem il-Kummissjoni (E-

008821/2016, 25.1.2017). "Fl-istituzzjonijiet tal-UE bħal fi kwalunkwe organizzazzjoni, ir-

remunerazzjoni hija bbażata fuq sensiela ta' parametri, inklużi l-esperjenza, il-profil, il-livell 

ta' responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol eċċ." 

 

Emenda   11 

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 esklussiva 

tal-Istati Membri li jistabbilixxu regoli 

dwar ir-remunerazzjoni f'konformità mal-

liġi u l-prassi nazzjonali. 
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Emenda   12 

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 stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

(13) Jenħtieġ li l-elementi tar-

remunerazzjoni jkunu ċari, aġġornati u 

trasparenti għall-fornituri tas-servizzi 

kollha. Fis-sens ta' din id-Direttiva, dawn 

l-elementi jinkludu b'mod partikolari u 

fejn applikabbli, ir-rati minimi ta' ħlas, il-

bonusijiet u l-allowances kollha li huma 

obbligatorji skont il-liġi nazzjonali, ir-

regolamentazzjoni, dispożizzjoni 

amministrattiva u/jew il-ftehimiet 

kollettivi u s-sentenzi ta' arbitraġġ 

applikabbli universalment. Għalhekk 

huwa ġġustifikat li jkun impost fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jippubblikaw l-

elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni 

fuq is-sit elettroniku uniku stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

Ġustifikazzjoni 

F'din il-forma, ir-remunerazzjoni hija kategorija legali vaga u inċerta, u għalhekk l-

introduzzjoni ta' tali definizzjoni ġdida hija kontroproduttiva. Din tista' tikkonsisti f'elementi 

mhux komparabbli li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor u b'hekk l-għan proprju ta' din 

id-definizzjoni ma jibqax jeżisti. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Għal raġunijiet ta' trasparenza u 

b'konformità mad-Direttiva 2014/67/UE, 

jeħtieġ li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-

kumpanija li tistazzjona l-ħaddiema 

sabiex jiġi miġġieled il-ħolqien artifiċjali 

ta' kumpaniji tal-isem. Barra minn hekk, 

kull impjegatur għandu jkun kapaċi juri li 

ħaddiem ikollu tul xieraq ta' servizz mal-
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kumpanija li tistazzjonah.  

 

Emenda   14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14b) Jenħtieġ li jiġu evitati l-abbuż u l-

inċertezza legali f'każijiet ta' stazzjonar 

f'katina u stazzjonar li jinvolvi diversi 

ġurisdizzjonijiet. Għalhekk, f'każijiet li 

fihom sitwazzjoni ta' stazzjonar taqa' taħt 

aktar minn żewġ ġurisdizzjonijiet 

nazzjonali, jenħtieġ li t-termini u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 

jkunu dawk stabbiliti mill-Istat Membru 

ospitanti fejn huwa pprovdut is-servizz, 

mingħajr preġudizzju għall-

kundizzjonijiet aktar favorevoli mogħtija 

lill-ħaddiem skont dispożizzjonijiet li 

minnhom il-partijiet ma jistgħux 

jidderogaw bi ftehim skont il-liġi 

nazzjonali li, kieku, kienet tkun tapplika. 

 

Emenda   15 

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. Għandu 

jiġi enfasizzat li llum il-ġurnata qed 

jinkixfu frodi fir-rigward ta' "stazzjonar 

doppju" ta' ħaddiema temporanji. Fil-fatt, 

biż-żieda fl-għadd ta' ħaddiema 
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stazzjonati permezz ta' aġenzija, il-

kontrolli jsiru aktar ikkumplikati biex 

jitwettqu u r-responsabbiltajiet jiġu 

dilwiti. Għaldaqstant, dan il-prinċipju 

għandu japplika wkoll għal ħaddiema 

temporanji tal-aġenzija stazzjonati fi Stat 

Membru ieħor. Il-kumpanija 

utent/fornitur għandha għalhekk 

tipprovdi l-aġenzija ta' xogħol temporanju 

b'informazzjoni ċara, trasparenti u 

mingħajr ambigwità bil-miktub dwar ir-

regoli li hija tapplika fir-rigward tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol u l-paga. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. Meta t-tul antiċipat jew effettiv tal-

istazzjonar jaqbeż it-18-il xahar, l-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 

stazzjonat il-ħaddiem għandu jitqies bħala 

l-pajjiż li fih xogħlu/xogħolha jitwettaq 

abitwalment, sakemm il-partijiet ma 

jkunux qablu dwar l-applikazzjoni ta' liġi 

differenti b'mod konformi mal-Artikolu 3 

tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Dan 

il-ftehim għandu jkun mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni tal-impjieg li huma aktar 

favorevoli għall-ħaddiem.  

 ______________ 

 1a Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli 

għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 

(Ruma I), ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6. 
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Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-

kunċett ta' "l-istess kompitu fl-istess post" 

għandu jiġi ddeterminat billi titqies in-

natura tas-servizz li għandu jiġi pprovdut, 

ix-xogħol li jrid jitwettaq u, jekk ikun il-

każ, l-indirizz jew l-indirizzi tal-postijiet 

tax-xogħol, kif definit fil-punti (a)(v) u 

(a)(vi) tal-Artikolu 9(1) tad-

Direttiva 2014/67/UE.  

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b.  Talba għal deroga għall-perjodu 

ta' 18-il xahar tista' tintalab 

eċċezzjonalment mill-impjegatur għal 

raġunijiet immotivati u tingħata mill-

awtorità kompetenti tal-Istat Membru 

ospitanti. L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti jenħtieġ li tibbaża d-

deċiżjoni tagħha li tagħti tali deroga fuq 

raġunijiet oġġettivi, bħalma hu l-

kalendarju tal-missjoni li għaliha l-

ħaddiem ikun ġie stazzjonat, wara li 

tivverifika l-konformità sħiħa mad-

Direttiva 2014/67/UE u r-Regolament 

(KE) Nru 883/2004. Kwalunkwe deċiżjoni 

għandha tkun ġustifikata, proporzjonata, 

mhux diskriminatorja u bbażata fuq iċ-

ċirkostanzi. Qabel ma tieħu deċiżjoni 

dwar tali talba għal deroga, l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 

għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet 
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kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tal-

impjegatur, f'konformità mal-Artikoli 6 u 

7 tad-Direttiva 2014/67/UE. Kull sitt xhur 

mill-bidu tal-perjodu ta' deroga, il-

fornitur tas-servizz għandu jagħti prova 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti li d-deroga tkun 

għadha ġġustifikata. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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:  

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 jkunu 

jkopru l-kwistjonijiet li ġejjin li jkunu 

stabbiliti fl-Istati Membri fejn jitwettaq ix-

xogħol: 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 2 – 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 fis-sens ta' din 

id-Direttiva, inklużi r-rati ta' sahra; dan il-

punt ma japplikax għal skemi ta' pensjoni 

supplementari għall-irtirar mix-xogħol; 
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Emenda  21 

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.  

Ir-remunerazzjoni għandha tkun 

iddeterminata mil-liġi nazzjonali u/jew 

mill-prattika tal-Istat Membru li fit-

territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem 

u tinkludi l-elementi kollha magħmula 

obbligatorji b'liġi, regolament jew 

disposizzjoni amministrattiva, ftehim 

kollettiv jew sentenza ta' arbitraġġ 

nazzjonali li kienu ddikjarati universalment 

applikabbli. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

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-informazzjoni pprovduta għandha tkun 

aġġornata, ċara u trasparenti.  
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Emenda  23 

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 li d-disposizzjonijiet stabbiliti 

f'din id-Direttiva jkunu applikabbli għall-

impriżi kollha meta jistazzjonaw il-

ħaddiema, sew jekk jaġixxu bħala l-

kuntrattur ewlieni kif ukoll bħala 

sottokuntrattur.  

 Huwa importanti li s-sottokuntratturi 

jagħmlu disponibbli lill-kuntrattur 

prinċipali l-informazzjoni dwar in-natura 

ġenwina tal-istazzjonament. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1b. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw li l-impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(c) jiggarantixxu lill-

ħaddiema stazzjonati t-termini u l-

kundizzjonijiet li japplikaw skont l-

Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol 

temporanju b'aġenzija għal ħaddiema 

temporanji ingaġġati permezz ta' aġenziji 

1b. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw li l-impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(c) jiggarantixxu lill-

ħaddiema stazzjonati t-termini u l-

kundizzjonijiet li japplikaw skont l-

Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol 

temporanju b'aġenzija għal ħaddiema 

temporanji ingaġġati permezz ta' aġenziji 
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temporanji stabbiliti fl-Istat Membru fejn 

jitwettaq ix-xogħol. 

temporanji stabbiliti fl-Istat Membru fejn 

jitwettaq ix-xogħol. Meta jagħmlu dan, l-

Istati Membri għandhom jiggarantixxu t-

trattament ugwali bejn il-ħaddiema 

temporanji msemmija hawn fuq u l-

ħaddiema temporanji nazzjonali. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3, paragrafu 1c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "c.  Iċ-ċessjoni b'kiri ta' ħaddiem, 

minn aġenzija tax-xogħol temporanju jew 

aġenzija ta' kollokament, fi Stat Membru 

li tiegħu l-ħaddiem ikkonċernat huwa 

ċittadin m'għandhiex titqies bħala 

stazzjonament skont it-tifsira ta' din id-

Direttiva, sakemm dan ma jkunx 

ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi bħal, 

pereżempju, li l-ħaddiem ikollu r-

residenza abitwali differenti." 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt cb (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "1d. Peress li l-aġenziji tax-xogħol 

temporanju u l-aġenziji ta' kollokament 

jistgħu biss jimpjegaw ħaddiema 

b'kuntratt ta' xogħol temporanju, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li tali impriżi 

jistazzjonaw ħaddiema biss taħt kuntratt 

temporanju ta' xogħol."   
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Emenda   27 

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. imħassar 

 

Emenda   28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt da 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "9a. Jekk sitwazzjoni ta' stazzjonar 

taqa' taħt aktar minn żewġ 

ġuriżdizzjonijiet nazzjonali, it-termini u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg tal-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 

stazzjonat il-ħaddiem u fejn jiġi pprovdut 

is-servizz għandhom japplikaw dment li 

dawn ikunu aktar favorevoli għall-

ħaddiem minn dawk f'konformità mal-liġi 

skont liema jkun ġie miftiehem il-kuntratt 

ta' impjieg individwali." 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 "Artikolu 5a 
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 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fi Stat 

Membru ieħor ikunu kapaċi juru li sehem 

suffiċjentement raġonevoli tal-fatturat 

tagħhom huwa ġġenerat fl-Istat Membru 

fejn ikunu legalment stabbiliti."  
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