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15.4.2019 A8-0386/168

Emenda 168
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm ħtieġa li tiġi żgurata parità 
akbar tat-trattament għall-ħaddiema tal-
fruntiera u ħaddiema transfruntiera billi jiġi 
żgurat li ħaddiema tal-fruntiera jirċievu l-
benefiċċji tal-qgħad mill-Istat Membru tal-
aħħar attività sakemm dawn ikunu ħadmu 
f'dak l-Istat Membru għal ta' mill-anqas l-
aħħar 12-il xahar.

(10) Hemm ħtieġa li tiġi żgurata parità 
akbar tat-trattament għall-ħaddiema tal-
fruntiera u ħaddiema transfruntiera billi jiġi 
żgurat li ħaddiema tal-fruntiera jirċievu l-
benefiċċji tal-qgħad mill-Istat Membru tal-
aħħar attività sakemm dawn ikunu ħadmu 
f'dak l-Istat Membru għal ta' mill-anqas l-
aħħar 15-il xahar.
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15.4.2019 A8-0386/169

Emenda 169
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt d
REGOLAMENT (KE) Nru 883/2004
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt vb

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vb) "benefiċċju tal-kura fit-tul" tfisser 
kull benefiċċju in natura, fi flus jew dawn 
it-tnejn f'daqqa għall-persuni li, matul 
perjodu estiż ta' żmien, minħabba 
anzjanità, diżabbiltà, mard jew 
indeboliment, jeħtieġu assistenza 
konsiderevoli minn persuna jew persuni 
oħra biex iwettqu l-attivitajiet essenzjali ta' 
kuljum inklużi dawk biex isostnu l-
awtonomija personali tagħhom; din 
tinkludi benefiċċji mogħtija lill-persuna li 
tipprovdi tali assistenza jew għaliha;

(vb) "benefiċċju tal-kura fit-tul" tfisser 
benefiċċju in natura jew fi flus li l-iskop 
tiegħu huwa li jindirizza l-ħtiġijiet ta' 
kura jew ta' appoġġ ta' persuna li, 
minħabba anzjanità, diżabbiltà, mard jew 
indeboliment, tirrikjedi assistenza minn 
persuna jew persuni oħra biex twettaq l-
attivitajiet essenzjali tagħha tal-ħajja ta' 
kuljum għal perjodu estiż ta' żmien biex 
issostni l-awtonomija personali tagħha, 
inkluż fuq il-post tax-xogħol; din tinkludi 
benefiċċji mogħtija għall-istess skop lill-
persuna jew lill-persuni li jipprovdu tali 
assistenza;
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Emenda 170
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13
REGOLAMENT (KE) Nru 883/2004
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Persuna li twettaq attività bħala 
persuna impjegata fi Stat Membru f'isem 
impjegatur li normalment iwettaq l-
attivitajiet tiegħu hemmhekk u li tiġi 
stazzjonata fit-tifsira tad-
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' 
servizzi46 jew tintbagħat mill-impjegatur fi 
Stat Membru ieħor biex iwettaq xogħol 
f'isem dak l-impjegatur, għandu jkompli 
jkun soġġett għal-leġiżlazzjoni tal-ewwel 
Stat Membru, sakemm it-tul ta' żmien 
antiċipat ta' dan ix-xogħol ma jaqbiżx l-
24 xahar u sakemm il-persuna ma tiġix 
stazzjonata jew tintbagħat biex tieħu post 
persuna oħra impjegata jew persuna li 
taħdem għal rasha, stazzjonata jew 
mibgħuta qabel fit-tifsira ta' dan l-Artikolu.

1. Persuna li twettaq attività bħala 
persuna impjegata fi Stat Membru f'isem 
impjegatur li normalment iwettaq l-
attivitajiet tiegħu hemmhekk u li tintbagħat 
mill-impjegatur fi Stat Membru ieħor biex 
iwettaq xogħol f'isem dak l-impjegatur, 
għandu jkompli jkun soġġett għal-
leġiżlazzjoni tal-ewwel Stat Membru, 
sakemm it-tul ta' żmien antiċipat ta' dan ix-
xogħol ma jaqbiżx l-24 xahar u sakemm il-
persuna ma tiġix stazzjonata jew tintbagħat 
biex tieħu post persuna oħra impjegata jew 
persuna li taħdem għal rasha, stazzjonata 
jew mibgħuta qabel fit-tifsira ta' dan l-
Artikolu.

_________________
46 OJ L 018 , 21.01.1997 p. 1.
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15.4.2019 A8-0386/171

Emenda 171
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22
REGOLAMENT (KE) Nru 883/2004
Artikolu 65 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-paragrafu 1, persuna 
kompletament qiegħda li, matul l-aħħar 
attività tagħha bħala persuna impjegata jew 
bħala persuna li taħdem għal rasha, kienet 
residenti fi Stat Membru li mhux l-Istat 
Membru kompetenti, li ma kinitx lestiet 
12-il xahar ta' assigurazzjoni tal-qgħad 
esklussivament taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kompetenti, għandha tagħmel 
lilha nnifisha disponibbli għas-servizz tal-
impjiegi fl-Istat Membru fejn għandha r-
residenza tagħha. Din il-persuna għandha 
tirċievi benefiċċji skont il-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru kompetenti bħallikieku hija 
kienet residenti f'dak l-Istat Membru. 
Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw 
mill-istituzzjoni tal-Istat Membru ta' 
residenza. Alternattivament, persuna 
kompletament qiegħda msemmija f'dan il-
paragrafu, li tkun intitolata għal 
benefiċċju tal-qgħad biss skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru 
kompetenti jekk din kienet residenti 
hemm, tista' minflok tagħżel li tkun 
disponibbli għas-servizzi tal-impjiegi f'dak 
l-Istat Membru u li tirċievi benefiċċji 
skont il-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat 
Membru jekk din il-persuna kienet 
residenti hemm.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, persuna 
kompletament qiegħda li, matul l-aħħar 
attività tagħha bħala persuna impjegata jew 
bħala persuna li taħdem għal rasha, kienet 
residenti fi Stat Membru li mhux l-Istat 
Membru kompetenti, li ma kinitx lestiet 
perjodi bla interruzzjoni ta' mill-inqas 15-
il xahar ta' assigurazzjoni tal-qgħad 
esklussivament taħt il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kompetenti, għandha tagħmel 
lilha nnifisha disponibbli għas-servizz tal-
impjiegi fl-Istat Membru fejn għandha r-
residenza tagħha. Din il-persuna għandha 
tirċievi benefiċċji skont il-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru kompetenti bħallikieku hija 
kienet residenti f'dak l-Istat Membru. 
Dawn il-benefiċċji għandhom jingħataw 
mill-istituzzjoni tal-Istat Membru ta' 
residenza.
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15.4.2019 A8-0386/172

Emenda 172
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
REGOLAMENT (KE) Nru 987/2009
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Jekk l-istituzzjoni emittenti, li tkun 
kkunsidrat mill-ġdid ir-raġunijiet għall-
ħruġ tad-dokument, ma tkunx tista' ssib xi 
żball, għandha tgħaddi lill-istituzzjoni li 
qed tagħmel ir-rikjesta l-evidenza kollha ta' 
sostenn fi żmien 25 jum ta' xogħol minn 
meta tasal ir-rikjesta. F'każijiet urġenti, fejn 
ir-raġunijiet għall-urġenza ġew indikati 
b'mod ċar fir-rikjesta, din għandha ssir fi 
żmien jumejn ta' xogħol minn meta tasal 
ir-rikjesta, minkejja li l-istituzzjoni 
emittenti jista' jkun ma tkunx lestiet id-
deliberazzjonijiet tagħha skont is-
subparagrafu (a) t'hawn fuq.

b) Jekk l-istituzzjoni emittenti, li tkun 
kkunsidrat mill-ġdid ir-raġunijiet għall-
ħruġ tad-dokument, ma tkunx tista' ssib xi 
żball, għandha tgħaddi lill-istituzzjoni li 
qed tagħmel ir-rikjesta l-evidenza kollha ta' 
sostenn fi żmien 30 jum ta' xogħol minn 
meta tasal ir-rikjesta. F'każijiet li jkunu 
urġenti għall-fini tal-protezzjoni tad-
drittijiet tal-persuna kkonċernata u fejn ir-
raġunijiet għall-urġenza ġew indikati 
b'mod ċar fir-rikjesta, din għandha ssir fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta 
tasal ir-rikjesta, minkejja li l-istituzzjoni 
emittenti jista' jkun ma tkunx lestiet id-
deliberazzjonijiet tagħha skont is-
subparagrafu (a) t'hawn fuq.
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Emenda 173
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
REGOLAMENT (KE) Nru 987/2009
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Meta l-istituzzjoni li qed tagħmel 
ir-rikjesta, wara li tkun irċeviet l-evidenza 
ta' sostenn, jibqagħlha dubji dwar il-
validità ta' dokument jew l-eżattezza tal-
fatti li fuqhom il-partikolaritajiet li hemm 
fih issejsu, li l-informazzjoni li fuqha d-
dokument kien inħareġ mhix korretta, tista' 
tippreżenta evidenza f'dan is-sens u 
tagħmel rikjesta oħra għal kjarifika u, fejn 
xieraq, l-irtirar ta' dak id-dokument mill-
istituzzjoni emittenti skont il-proċedura u l-
perjodi ta' żmien stabbiliti hawn fuq.

c) Meta l-istituzzjoni li qed tagħmel 
ir-rikjesta, wara li tkun irċeviet l-evidenza 
ta' sostenn, jibqagħlha dubji dwar il-
validità ta' dokument jew l-eżattezza tal-
fatti li fuqhom il-partikolaritajiet li hemm 
fih issejsu, li l-informazzjoni li fuqha d-
dokument kien inħareġ mhix korretta, 
għandha tippreżenta evidenza f'dan is-sens 
u tagħmel rikjesta oħra għal kjarifika u, 
fejn xieraq, l-irtirar ta' dak id-dokument 
mill-istituzzjoni emittenti skont il-
proċedura u l-perjodi ta' żmien stabbiliti 
hawn fuq.
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15.4.2019 A8-0386/175

Emenda 175
Helga Stevens
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0386/2018
Guillaume Balas
Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – punt a
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fil-paragrafu 1, it-terminu "l-
Artikolu 65(2)" jinbidel bl-
"Artikolu 65(4)";

(a) Fil-paragrafu 1, it-terminu "l-
Artikolu 65(2)" jiġi sostitwit bl-
"Artikolu 65(2) u (4) u l-Artikolu 65a";

Or. en


