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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-qasam tal-benefiċċji tal-qgħad, 
ir-regoli ta' aggregazzjoni tal-perjodi tal-
assigurazzjoni għandhom jiġu applikati 
b'mod uniformi mill-Istati Membri kollha. 
Bl-eċċezzjoni tal-ħaddiema transfruntiera 
msemmija fl-Artikolu 65(2), ir-regoli dwar 
l-aggregazzjoni tal-perjodi għall-finijiet tal-
għoti ta' intitolament għall-benefiċċji tal-
qgħad għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjoni li l-persuna assigurata fiż-
żmien l-aktar reċenti ġabret b'mod sħiħ ta' 
mill-anqas tliet xhur ta' assigurazzjoni 
f'dak l-Istat Membru. L-Istat Membru 
preċedentament kompetenti għandu jsir 
kompetenti għall-persuni kollha assigurati 
li ma jissodisfawx din il-kundizzjoni. F'dan 
il-każ, ir-reġistrazzjoni mas-servizzi tal-
impjiegi tal-Istat Membru tal-
assigurazzjoni l-aktar riċenti għandu 
jkollha l-istess effett ta' reġistrazzjoni mas-
servizzi tal-impjiegi tal-Istat Membru fejn 
il-persuna qiegħda kienet assigurata qabel.

(8) Fil-qasam tal-benefiċċji tal-qgħad, 
ir-regoli ta' aggregazzjoni tal-perjodi tal-
assigurazzjoni jenħtieġ li jiġu applikati 
b'mod uniformi mill-Istati Membri kollha. 
Bl-eċċezzjoni tal-ħaddiema transfruntieri 
msemmija fl-Artikolu 65(2), sabiex tiġi 
żgurata rabta suffiċjenti mal-Istat 
Membru tal-impjieg, ir-regoli dwar l-
aggregazzjoni tal-perjodi għall-finijiet tal-
għoti ta' intitolament għall-benefiċċji tal-
qgħad jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-
kundizzjoni li l-persuna assigurata fiż-
żmien l-aktar reċenti ġabret b'mod sħiħ ta' 
mill-anqas 12-il ġimgħa ta' assigurazzjoni 
f'dak l-Istat Membru. L-Istat Membru 
preċedentement kompetenti jenħtieġ li jsir 
kompetenti għall-persuni kollha assigurati 
li ma jissodisfawx din il-kundizzjoni. F'dan 
il-każ, ir-reġistrazzjoni mas-servizzi tal-
impjiegi tal-Istat Membru tal-
assigurazzjoni l-aktar riċenti jenħtieġ li 
jkollha l-istess effett ta' reġistrazzjoni mas-
servizzi tal-impjiegi tal-Istat Membru fejn 
il-persuna qiegħda kienet assigurata qabel.
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Wara r-rakkomandazzjonijiet fir-
Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-
2013,35 hemm bżonn li jiġi estiż it-tul 
minimu ta' żmien tal-esportazzjoni tal-
benefiċċji tal-qgħad minn tliet xhur għal 
sitta sabiex jitjiebu l-opportunitajiet tal-
persuni qiegħda li jiċċaqilqu għal Stat 
Membru ieħor biex ifittxu x-xogħol u ċ-
ċansijiet tagħhom ta' integrazzjoni mill-
ġdid fis-suq tax-xogħol u biex jiġi 
indirizzat l-ispariġġ tal-ħiliet bejn il-
fruntieri.

imħassar

__________________
35 COM(2013)0269 final.
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19
Regolament (KE) Nru 883/2014
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bl-eċċezzjoni tal-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 65(2), l-
applikazzjoni tal-Artikolu 6 għall-persuna 
kkonċernata għandha tkun bil-kundizzjoni 
li din tkun lestiet reċentement perjodu ta' 
mill-anqas tliet xhur ta' assigurazzjoni, 
impjieg, jew impjieg indipendenti skont il-
leġiżlazzjoni li skontha l-benefiċċji 
jintalbu.

1. Bl-eċċezzjoni tal-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 65(2), sabiex tiġi 
żgurata rabta suffiċjenti mal-Istat 
Membru tal-impjieg, l-applikazzjoni tal-
Artikolu 6 għall-persuna kkonċernata 
għandha tkun bil-kundizzjoni li din tkun 
lestiet reċentement perjodu ta' mill-anqas 
12-il ġimgħa ta' assigurazzjoni, impjieg, 
jew impjieg indipendenti skont il-
leġiżlazzjoni li skontha l-benefiċċji 
jintalbu.

Or. en



AM\1182691MT.docx PE637.709v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

16.4.2019 A8-0386/206

Emenda 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 20 – punt a
Regolament (KE) Nru 883/2014
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fil-paragrafu 1(c) il-kelma "tlieta" 
għandha tinbidel b'"sitta" u l-kliem "tat-
tliet xhur sa massimu ta' sitt xhur" għandu 
jinbidel bil-kliem "tas-sitt xhur sa tmiem il-
perjodu tal-intitolament għall-benefiċċji ta' 
dik il-persuna";

(a) Fil-paragrafu 1(c), il-kliem "tat-tliet 
xhur sa massimu ta' sitt xhur" għandu 
jinbidel bil-kliem "tat-tliet xhur sa tmiem 
il-perjodu tal-intitolament għall-benefiċċji 
ta' dik il-persuna";
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt b
Regolament (KE) Nru 883/2014
Artikolu 64 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-paragrafu 3, il-kelma "tlieta" 
għandha tinbidel b'"sitta" u l-kliem 
"massimu ta' sitt xhur" għandu jinbidel bil-
kliem "sa tmiem il-perjodu tal-intitolament 
għall-benefiċċji";

(b) Fil-paragrafu 3, il-kliem "massimu 
ta' sitt xhur" għandu jinbidel bil-kliem "sa 
tmiem il-perjodu tal-intitolament għall-
benefiċċji";
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