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Għażiż Sur Tajani,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
ddeċieda li jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tat-
3 ta' Settembru 2019, il-kumitat iddeċieda li jibgħat l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tat-
22 ta' Jannar 2020. F'dik il-laqgħa, iddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fl-
abbozz ta' rakkomandazzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUĠĠERIMENTI

A. Billi l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-
Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ("il-Ħruġ") se 
jaffettwa miljuni ta' ċittadini - kemm ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu, jivvjaġġaw jew 
jaħdmu fl-Unjoni u ċittadini tal-Unjoni li jgħixu, jivvjaġġaw jew jaħdmu fir-Renju Unit, 
kif ukoll persuni li mhumiex ċittadini tal-Unjoni u tar-Renju Unit; billi huwa meħtieġ li 
tiġi pprovduta protezzjoni reċiproka liċ-ċittadini tal-Unjoni u tar-Renju Unit, kif ukoll 
lill-membri tal-familja rispettivi tagħhom, li jkunu eżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
relatati mal-libertà tal-moviment tal-persuni qabel id-data stabbilita fil-Ftehim dwar il-
ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tad-19 ta' Ottubru 2019 ("il-Ftehim"); billi d-
drittijiet taċ-ċittadini kollha, inklużi dawk li jirriżultaw minn perjodi ta' 
kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-sigurtà soċjali, iridu jiġu protetti bis-sħiħ;

B. Billi huwa essenzjali li l-acquis tal-UE jiġi protett fl-intier tiegħu u b'mod partikolari 
dak li jirrigwarda l-impjiegi u l-affarijiet soċjali fil-kuntest tal-arranġamenti tranżitorji u 
fi ftehimiet futuri bejn l-Unjoni u r-Renju Unit;

C. Billi huwa ta' importanza fundamentali li jiġi żgurat il-moviment liberu tal-ħaddiema, 
inklużi l-ħaddiema mobbli, il-ħaddiema transfruntiera, il-ħaddiema li jaħdmu bejn il-
fruntieri u l-ħaddiema stazzjonati, b'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni speċifika ta' dawn 
il-ħaddiema li jaħdmu f'pajjiżi ġirien tar-Renju Unit; 

D. Billi l-Kumitat EMPL eżamina b'mod aktar speċifiku l-Artikoli 24 sa 39 tal-Ftehim u l-
Anness 1 tiegħu, kif ukoll it-test tad-Dikjarazzjoni Politika li tistabbilixxi l-Qafas għar-
Relazzjoni Futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tas-17 ta' Ottubru 2019 ("id-
Dikjarazzjoni Politika"), u b'mod partikolari l-paragrafi 17 u 77 tiegħu;

1. Jilqa' l-fatt li l-Ftehim għandu l-għan li jiżgura Ħruġ ordnat filwaqt li joħloq l-inqas 
tfixkil possibbli;

2. Jilqa' l-fatt li d-drittijiet tal-ħaddiema u tal-persuni li jaħdmu għal rashom huma garantiti 
fil-Kapitolu 2 tal-Ftehim (Artikoli 24, 25 u 26); 

3. Jilqa' d-dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali kif 
stabbiliti fil-Kapitolu 3 tal-Ftehim (l-Artikoli 27, 28 u 29);

4. Jilqa' d-dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali 
fit-Titolu III tal-Ftehim (l-Artikoli 30 sa 36), li jipproteġu d-drittijiet li jirriżultaw minn 
perjodi ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali; 

5. Jilqa' l-fatt li l-Artikolu 135 tal-Ftehim jistipula li r-Renju Unit għandu jikkontribwixxi 
u jipparteċipa fl-implimentazzjoni tal-baġits tal-Unjoni għas-snin 2019 u 2020 u 
jenfasizza l-fatt li dan huwa importanti għall-programmi attwali tal-FSE, l-FEAD, l-
EaSI u l-FEG u l-arranġamenti li għandhom jissostitwixxuhom;

6. Jilqa' l-fatt li, skont l-Artikolu 137 tal-Ftehim, il-programmi u l-attivitajiet tal-Unjoni 
impenjati taħt il-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 jew perspettivi 
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finanzjarji preċedenti għandhom jiġu implimentati fl-2019 u fl-2020 fir-rigward tar-
Renju Unit fuq il-bażi tad-dritt tal-Unjoni.

7. Jilqa' l-intenzjoni tar-Renju Unit li jipparteċipa fi programmi tal-Unjoni u li 
jikkofinanzjahom, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-istrumenti korrispondenti 
tal-Unjoni, f'oqsma bħax-xjenza u l-innovazzjoni, iż-żgħażagħ, il-kultura u l-
edukazzjoni bħala parti mir-relazzjoni futura bejn l-Unjoni u r-Renju Unit, kif iddikjarat 
fid-Dikjarazzjoni Politika; jinsab imħasseb dwar il-vot reċenti tal-Parlament Brittaniku 
u l-kummenti tas-Segretarju tal-Edukazzjoni tar-Renju Unit li jqajmu dubji dwar il-
parteċipazzjoni futura tar-Renju Unit fil-Programm Erasmus; jenfasizza li l-applikanti 
kemm mill-Unjoni kif ukoll mir-Renju Unit se jeħtieġu avviż kmieni biżżejjed dwar il-
kondizzjonijiet u l-iskedi ta' żmien għal tali programmi wara l-perjodu ta' tranżizzjoni;

8. Jilqa' wkoll il-fatt li, skont l-Artikolu 140 tal-Ftehim, ir-Renju Unit se jkun responsabbli 
lejn l-Unjoni għas-sehem tiegħu tal-impenji baġitarji tal-baġit tal-Unjoni u tal-baġits tal-
aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni li jkunu għadhom pendenti fil-31 ta' Diċembru 2020 
u għas-sehem tiegħu tal-impenji li saru fl-2021 dwar ir-riport tal-approprjazzjonijiet ta' 
impenn mill-baġit għall-2020.

9. Jirrikonoxxi t-tħassir tal-punt 3 tal-Anness 4, mill-Ftehim, li ttratta l-istandards soċjali u 
tax-xogħol marbuta mal-mekkaniżmu ta' garanzija ta' kontinġenza; jilqa' s-soluzzjoni 
ġdida li nstabet dwar il-kwistjoni tal-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq, li permezz tagħha t-
territorju tal-Irlanda ta' Fuq għandu jkun parti de jure tat-territorju doganali tar-Renju 
Unit, iżda jibqa' de facto fiż-żona doganali tal-Unjoni billi japplika t-tariffi u r-regoli 
doganali tal-Unjoni;

10. Jiddispjaċih, madankollu, dwar in-nuqqas ta' kwalunkwe referenza għall-istandards 
soċjali u tax-xogħol fil-Ftehim u t-tneħħija tal-Klawżola 34 u l-Anness 4 fl-Abbozz ta' 
Liġi dwar il-Ftehim dwar il-Ħruġ rivedut li pprovdew protezzjonijiet proċedurali 
addizzjonali għad-drittijiet tal-ħaddiema li bħalissa jiffurmaw parti mid-dritt tal-Unjoni 
matul il-perjodu ta' tranżizzjoni jew ta' implimentazzjoni; jinsab imħasseb ukoll li 
minbarra li tneħħiet kwalunkwe referenza espliċita għad-drittijiet tal-ħaddiema, hemm 
possibbiltà reali li d-drittijiet eżistenti tal-ħaddiema li jirriżultaw mid-dritt tal-Unjoni 
fir-Renju Unit ma jiġux protetti kontra l-modifika, it-tħassir jew ir-revoka fil-liġi 
domestika ladarba l-perjodu ta' tranżizzjoni jew ta' implimentazzjoni jintemm, filwaqt li 
jinnota l-intenzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit li jilleġiżla b'mod separat biex jipproteġi u 
jsaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema fl-Abbozz ta' Liġi dwar l-Impjieg ġdid; jenfasizza li l-
livell ta' protezzjoni li bħalissa huwa previst mil-liġi, mir-regolamenti u l-prattiki ma 
jridx ikun anqas mil-livell previst mill-istandards komuni applikabbli fl-Unjoni u fir-
Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fil-qasam tax-xogħol u l-protezzjoni 
soċjali u fir-rigward tad-drittijiet fundamentali fuq il-post tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u l-istandards tal-
impjieg, id-drittijiet tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni fil-livell tal-kumpanija, u r-
ristrutturar. jinsab imħasseb f'dan il-kuntest, li bħalissa ma hemm l-ebda sforz mir-
Renju Unit biex jimplimenta l-leġiżlazzjoni reċenti tal-Unjoni fil-qasam tal-affarijiet 
soċjali u tal-impjiegi, bħall-emenda tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema, id-
Direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li 
jindukraw u d-Direttiva dwar Kondizzjonijiet tax-Xogħol Trasparenti u Prevedibbli fl-
Unjoni Ewropea;
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11. Jiddispjaċih b'mod partikolari li l-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet dwar il-
kondizzjonijiet ekwi li jinsabu fl-Anness 4 preċedenti tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-
Irlanda ta' Fuq ma japplikawx għall-Irlanda ta' Fuq skont il-Ftehim, u b'hekk jinħoloq 
riskju potenzjali għas-suq intern tal-Unjoni u għall-ekonomija tal-gżira kollha; 

12. Jiddispjaċih ukoll għall-introduzzjoni ta' sottotaqsima (1) ġdida tal-Klawżola 26 tal-
Abbozz ta' Liġi dwar il-Ftehim dwar il-Ħruġ rivedut, li tippermetti lill-Gvern tar-Renju 
Unit li jispeċifika ċ-ċirkostanzi li fihom ċerti qrati inferjuri u tribunali jistgħu jiddevjaw 
mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) wara l-perjodu ta' 
tranżizzjoni li jista' jwassal biex qrati inferjuri ma jkunux aktar marbuta mill-
ġurisprudenza stabbilita tal-Unjoni tal-QĠUE relatata mad-drittijiet tal-ħaddiema li 
jirriżultaw mid-dritt tal-UE;

13. Jilqa' l-fatt li l-Unjoni u r-Renju Unit huma impenjati li jilħqu ftehim ta' kummerċ ħieles 
futur skont l-Artikolu 184 tal-Ftehim;

14. Jilqa' l-istabbiliment ta' djalogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament tar-Renju 
Unit sabiex iż-żewġ leġiżlaturi jkunu jistgħu jikkondividu fehmiet u għarfien espert 
dwar kwistjonijiet relatati mar-relazzjoni futura. huwa tal-opinjoni li, f'konformità mad-
Dikjarazzjoni Politika, id-djalogu tas-soċjetà ċivili għandu wkoll jitħeġġeġ u jinkludi 
b'mod partikolari, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-assoċjazzjonijiet tal-impjegati 
li jirrappreżentaw liċ-ċittadini tal-Unjoni li jaħdmu fir-Renju Unit u ċ-ċittadini tar-Renju 
Unit li jaħdmu fl-Unjoni; 

15. Jenfasizza li kwalunkwe ftehim dwar ir-relazzjoni futura jeħtieġ li jiżgura li r-Renju 
Unit jirrispetta bis-sħiħ l-istandards soċjali u tax-xogħol tal-Unjoni sabiex jiġu 
salvagwardjati kondizzjonijiet ekwi għall-kompetizzjoni miftuħa u ġusta, kif enfasizzat 
fil-punt XIV, il-paragrafu 77 tad-Dikjarazzjoni Politika; 

16. Jilqa' l-fatt li l-paragrafu 77 tad-Dikjarazzjoni Politika jħaddan l-elementi ewlenin tal-
Anness 4 tal-verżjoni preċedenti tal-Ftehim iżda huwa mħasseb li, filwaqt li l-Anness 4, 
bħala Anness tal-Protokoll tal-Ftehim preċedenti, kien legalment vinkolanti, id-
Dikjarazzjoni Politika hija sempliċiment dikjarazzjoni ta' intenzjoni;

17. Jenfasizza u jfakkar, f'dan il-kuntest, li t-tliet prinċipji li jirregolaw ftehim ta' kummerċ 
ħieles futur bejn l-Unjoni u r-Renju Unit, jiġifieri l-ebda kwota, l-ebda tariffa u l-ebda 
dumping, anke fir-rigward tal-standards soċjali u tal-impjiegi, ma jistgħux jiġu diviżi u 
jħeġġeġ lin-negozjatur tal-Unjoni biex ikun partikolarment viġilanti f'dan ir-rigward 
matul il-kors u fl-istadji kollha tan-negozjati dwar ir-relazzjoni futura bejn l-Unjoni u r-
Renju Unit; 

18. Jiddispjaċih ħafna dwar l-introduzzjoni mill-Gvern tar-Renju Unit  tal-klawżola 33 il-
ġdida tal-Abbozz ta' Liġi dwar il-Ftehim dwar il-Ħruġ li tipprojbixxi espressament 
kwalunkwe estensjoni għall-perjodu ta' tranżizzjoni lil hinn mill-2020 ; iwissi bil-qawwa 
li din id-dispożizzjoni tista' tirriżulta f'xenarju "ta' ebda ftehim" b'impatti katastrofiċi għal 
persuni u kumpaniji kemm fl-Unjoni kif ukoll fir-Renju Unit peress li l-perjodu ta' żmien 
biex jiġi nnegozjat ftehim komprensiv dwar ir-relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni u r-Renju 
Unit huwa qasir wisq; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Gvern tar-Renju Unit u lill-Parlament 
Brittaniku jikkunsidraw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom; jenfasizza li kwalunkwe ftehim 
dwar ir-relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni u r-Renju Unit irid jinkludi dispożizzjonijiet 
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dwar kondizzjonijiet ekwi fir-rigward tal-istandards soċjali u tax-xogħol; iħeġġeġ lill-
Gvern tar-Renju Unit jimplimenta Abbozz ta' Liġi dwar l-Impjieg ġdid qabel tmiem il-
perjodu ta' tranżizzjoni sabiex jevita kwalunkwe lakuna li fiha d-drittijiet tal-ħaddiema la 
jkunu protetti mil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni u lanqas mill-Abbozz ta' Liġi dwar l-
Impjieg tar-Renju Unit; jenfasizza li l-istandards soċjali u tax-xogħol fl-Abbozz ta' Liġi 
dwar l-Impjieg ma għandhomx ikunu statiċi, iżda għandhom isegwu direttament 
kwalunkwe titjib li jsir għall-istandards soċjali u tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea, sabiex 
jiġu żgurati kondizzjonijiet ekwi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit.

Il-Kumitat EMPL jistieden lill-Kumitat AFCO bħala l-kumitat responsabbli, biex iqis il-
pożizzjoni tiegħu kif stabbilita hawn fuq u biex jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għall-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim 
dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.


