
AM\1180610MT.docx PE621.703v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/308

Emenda 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba 
għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' 
negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq 
huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien 
ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti 
u soċjalment responsabbli. Biex dak il-
proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-
regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq 
ikunu ċari, xierqa għall-iskop tagħhom, 
faċli biex jiġu applikati u infurzati u 
implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-
Unjoni kollha.

(1) Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba 
għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' 
negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq 
huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien 
ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti 
u soċjalment responsabbli u 
nondiskriminatorju, li jkun kapaċi jattira 
ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-proċess 
jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli 
soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq ikunu 
ċari, proporzjonati, xierqa għall-iskop 
tagħhom, faċli biex jiġu applikati u 
infurzati u implimentati b'mod effettiv u 
konsistenti fl-Unjoni kollha.
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22.3.2019 A8-0205/309

Emenda 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Wara li ġew evalwati l-effettività u 
l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 
eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar 
it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew 
identifikati ċerti nuqqasijiet fil-qafas legali 
eżistenti. Regoli mhux ċari u mhux xierqa 
dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-faċilitajiet 
tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-multimanning 
u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-ritorn tax-
xufiera lejn djarhom iwasslu għal 
interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' 
infurzar diverġenti fl-Istati Membri. 
Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw 
miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-
inċertezza legali u t-trattament mhux 
ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.

(2) Wara li ġew evalwati l-effettività u 
l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 
eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar 
it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew 
identifikati ċerti nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni tal-qafas legali. Regoli 
mhux ċari dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-
faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-
multimanning u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-
ritorn tax-xufiera lejn djarhom jew lejn 
post ieħor tal-għażla tagħhom, iwasslu 
għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' 
infurzar diverġenti fl-Istati Membri. 
Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw 
miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-
inċertezza legali u t-trattament mhux 
ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.

_________________ _________________
9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 
x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda 
r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni 
ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha 
x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda 
r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).



AM\1180610MT.docx PE621.703v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en



AM\1180610MT.docx PE621.703v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

22.3.2019 A8-0205/310

Emenda 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-valutazzjoni ex post tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 
kkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u 
mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni 
kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli 
mhux ċari, użu ineffiċjenti tal-għodod ta' 
kontroll u kooperazzjoni amministrattiva 
insuffiċjenti bejn l-Istati Membri.

(3) Il-valutazzjoni ex post tar-
Regolament (KE) Nru 561/2006 
kkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u 
mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni 
kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli 
mhux ċari, użu ineffiċjenti u mhux ugwali 
tal-għodod ta' kontroll u kooperazzjoni 
amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati 
Membri, li jżidu l-frammentazzjoni tas-
suq intern Ewropew.
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22.3.2019 A8-0205/311

Emenda 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kwalunkwe regola nazzjonali 
applikata għat-trasport bit-triq trid tkun 
kemm proporzjonata kif ukoll ġustifikata 
u ma tridx tostakola jew trendi inqas 
attraenti l-eżerċizzju tal-libertajiet 
fundamentali ggarantiti mit-Trattat, 
bħall-moviment liberu tal-merkanzija u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi sabiex 
tinżamm jew anke tiżdied il-kompetittività 
tal-Unjoni Ewropea.
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22.3.2019 A8-0205/312

Emenda 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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

(5a) It-trasport tal-merkanzija huwa 
fundamentalment differenti mit-trasport 
tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu 
f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri 
tagħhom u jenħtieġ li jkunu f'sitwazzjoni 
li fiha jieħdu pawżi b'aktar flessibilità 
mingħajr ma jiġu mtawla l-perjodi tas-
sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ 
u l-pawżi.
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22.3.2019 A8-0205/313

Emenda 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport internazzjonali fuq distanzi twal 
iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 
djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-
mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk 
il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun 
tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata 
b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li 
jwettqu operazzjonijiet ta' trasport 
f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi 
djarhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens 
sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li 
jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-
xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-
perjodi barra minn djarhom ma jkunux 
eċċessivament twal.

(6) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 
trasport internazzjonali fuq distanzi twal 
iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 
djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-
mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk 
il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun 
tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata 
b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li 
jwettqu operazzjonijiet ta' trasport 
f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi 
djarhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens 
sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li 
jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-
xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-
perjodi barra minn djarhom ma jkunux 
eċċessivament twal. Ix-xufiera jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jagħżlu kif u fejn jieħdu l-
mistrieħ tagħhom.
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22.3.2019 A8-0205/314

Emenda 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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. Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
ċċarat fejn jista' jittieħed il-mistrieħ fil-
ġimgħa sabiex jiġi żgurat li x-xufiera jiġu 
pprovduti b'kundizzjonijiet ta' mistrieħ 
xierqa.
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22.3.2019 A8-0205/315

Emenda 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ 
huma kruċjali għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fis-
settur u sabiex tinżamm is-sikurezza fit-
toroq. Billi l-mistrieħ fil-kabina huwa 
karatteristiku għas-settur tat-trasport u 
separazzjoni sħiħa tax-xufiera u tal-
vetturi tagħhom mhijiex mixtieqa mill-
perspettiva tas-sigurtà u tal-
assigurazzjoni, jenħtieġ li x-xufiera 
jitħallew jistrieħu fil-vettura tagħhom 
jekk il-vettura tkun mgħammra 
b'faċilitajiet xierqa ta' rqad. Minħabba n-
nuqqas kurrenti ta' żoni ta' parkeġġ sikuri 
u siguri fit-toroq Ewropej, ir-rekwiżit biex 
ix-xufiera jieħdu l-45 siegħa mistrieħ fil-
ġimgħa barra l-kabina mhuwiex 
implimentabbli fil-prattika, għalhekk 
jenħtieġ li jiġi applikat biss meta dan in-
nuqqas jiġi indirizzat u solvut.
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22.3.2019 A8-0205/316

Emenda 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

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 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Il-linji gwida TEN-T riveduti 
jipprevedu l-iżvilupp ta' żoni ta' parkeġġ 
fl-awtostradi madwar kull 100 kilometru 
biex jipprovdu spazju għall-parkeġġ 
għall-utenti kummerċjali tat-toroq b'livell 
adegwat ta' sikurezza u sigurtà u, 
għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkunu mħeġġa jimplimentaw il-linji gwida 
TEN-T u jappoġġaw u jinvestu biżżejjed 
f'żoni ta' parkeġġ sikuri u adattati.
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