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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi diversi Stati Membri, matul is-

snin, esperjenzaw żieda sinifikanti 

f'kuntratti ta' impjieg atipiċi u temporanji 

kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll dawk 

privati, f'qafas legali fejn għadd kbir ta' 

kuntratti suċċessivi b'terminu fiss ma 

setgħu jiġu la adegwatament evitati u 

lanqas issanzjonati minħabba n-nuqqas ta' 

rimedji effikaċi u proporzjonati; billi dan 

dgħajjef l-integrità tal-leġiżlazzjoni 

Ewropea dwar l-impjiegi u l-ġurisprudenza 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

  

F. billi diversi Stati Membri, matul is-

snin, esperjenzaw żieda sinifikanti 

f'kuntratti ta' impjieg atipiċi u temporanji 

kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll dawk 

privati, f'qafas legali fejn l-użu abbużiv ta' 

kuntratti b'terminu fiss ma setgħu jiġu la 

adegwatament evitati u lanqas issanzjonati 

minħabba n-nuqqas ta' rimedji effikaċi u 

proporzjonati; billi dan dgħajjef l-integrità 

tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-impjiegi u 

l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jissottolinja li l-ispezzjonijiet iridu 

jiġu żgurati sabiex ħaddiema soġġetti għal 

ftehimiet kuntrattwali temporanji jew 

flessibbli jibbenefikaw, tal-inqas, mill-

istess protezzjoni bħall-ħaddiema l-oħra 

kollha; jinnota li huwa meħtieġ sforz 

immirat biex jintużaw l-istrumenti eżistenti 

tal-ILO f'kampanja speċifika kontra l-

impjieg prekarju, u li għandha tingħata 

kunsiderazzjoni serja dwar il-ħtieġa ta' 

strumenti vinkolanti u miżuri legali ġodda 

li jillimitaw u jnaqqsu l-impjieg prekarju u 

jagħmlu kuntratti ta' impjieg prekarju 

inqas attraenti lil min iħaddem;  

10. Jissottolinja li l-ispezzjonijiet iridu 

jiġu żgurati sabiex ħaddiema soġġetti għal 

ftehimiet kuntrattwali temporanji jew 

flessibbli jibbenefikaw, tal-inqas, mill-

istess protezzjoni bħall-ħaddiema l-oħra 

kollha; jinnota li huwa meħtieġ sforz 

immirat biex jintużaw l-istrumenti eżistenti 

tal-ILO f'kampanja speċifika kontra l-

impjieg prekarju, u li għandha tingħata 

kunsiderazzjoni serja dwar il-ħtieġa ta' 

strumenti vinkolanti u miżuri legali ġodda 

li jtemmu l-impjieg prekarju; 

Or. en 

 

 


