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MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0205/108 

Emenda  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2 a)  Jenħtieġ li l-post ta' residenza 

jkun ir-residenza rreġistrata tax-xufier fi 

Stat Membru. 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0205/109 

Emenda  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5 a) It-trasport tal-passiġġieri huwa 

differenti ħafna mit-trasport tal-

merkanzija. Is-sewwieqa tal-kowċis 

turistiċi huma f'kuntatt mill-qrib mal-

passiġġieri tagħhom u jeħtiġilhom ikunu 

jistgħu jieħdu pawżi flessibbli. Dan 

m'għandux jestendi l-ħinijiet tas-sewqan 

jew iqassar il-perjodi ta' mistrieħ, u 

lanqas m'għandu jaffettwa operazzjonijiet 

oħra skedati b'rabta mal-vjaġġi. 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0205/110 

Emenda  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6 a) Is-sewwieqa huma responsabbli 

wkoll għal attivitajiet oħra, bħat-tagħbija 

u l-ħatt, il-manutenzjoni tal-vettura, it-

tħejjija tar-rotta u kompiti simili, 

minbarra l-kompitu ewlieni tagħhom li 

jsuqu. Dawn il-kompiti jridu jitqiesu meta 

jiġu ddeterminati l-ħinijiet tax-xogħol u l-

perjodi ta' mistrieħ adegwat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kumpaniji li jħallsu lix-xufiera paga baxxa jibbenefikaw minn spejjeż operattivi baxxi ħafna meta 

jinkoraġġixxu pawżi fil-kabina ta' kull ġimgħa, minkejja li dawn il-pawżi huma kontra l-benesseri u s-

sikurezza fit-toroq tax-xufiera. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Emenda  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Hemm differenzi bejn l-Istati 

Membri fl-interpretazzjoni u l-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-

mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn 

jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa. Għalhekk huwa xieraq li dak ir-

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni 

xierqa għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

(7) Hemm differenzi bejn l-Istati 

Membri fl-interpretazzjoni u l-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-

mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn 

jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa. Il-perjodu ta' serħan ta' kull 

ġimgħa tas-sewwieq irid jittieħed barra l-

kabina: għalhekk huwa xieraq li dak ir-

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni 

xierqa għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kumpaniji li jħallsu lix-xufiera paga baxxa jibbenefikaw minn spejjeż operattivi baxxi ħafna meta 

jinkoraġġixxu pawżi fil-kabina ta' kull ġimgħa, minkejja li dawn il-pawżi huma kontra l-benesseri u s-

sikurezza fit-toroq tax-xufiera. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Emenda  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

(b) fid-dar, il-post ta' residenza tax-

xufier. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Post privat għall-perjodu ta' mistrieħ jaf jinkoraġġixxi prattiki ħżiena. 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

27.6.2018 A8-0205/113 

Emenda  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-

pożizzjonament permezz ta' takografi 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' 

ġimagħtejn konsekuttivi. 

Or. en 

 


