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Emenda  14 

Mara Bizzotto 

 

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) Biex is-settur tat-trasport bit-triq 

jaħdem tajjeb fis-suq intern huwa 

essenzjali li jiġi żgurat it-titjib tal-

kundizzjonijiet soċjali u professjonali tax-

xufiera, is-sikurezza, is-simplifikazzjoni 

tal-piżijiet burokratiċi u numru adegwat 

ta' kontrolli għall-benefiċċju tal-

kompetizzjoni ġusta bejn it-trasportaturi 

nazzjonali u barranin; il-liġi soċjali 

attwali tal-UE fis-settur tat-trasport bit-

triq iffaċilitat id-dumping soċjali, id-

delokalizzazzjoni bla kontroll u, b'mod 

ġenerali, il-proliferazzjoni ta' prattiki 

illegali li kkawżaw kompetizzjoni inġusta 

fis-settur bħall-kabotaġġ abbużiv jew il-

fenomenu tal-kumpanniji tal-isem. 

Or. it 

 

Emenda  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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, 

(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, li jkun kapaċi 

jiġbed ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-

proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-

regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq 
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faċli biex jiġu applikati u infurzati u 

implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-

Unjoni kollha. 

ikunu ċari, xierqa għall-iskop tagħhom, 

faċli biex jiġu applikati u infurzati u 

implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-

Unjoni kollha. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. 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. 

Or. en 

 

Emenda  17 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-

Unjoni tal-2017, Jean-Claude Juncker, il-

President tal-Kummissjoni, semma' l-

ħolqien previst ta' Awtorità Ewropea tax-

Xogħol. 

Or. en 
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Emenda  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 eżistenti. 

Regoli mhux ċari u mhux xierqa dwar 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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Emenda  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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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 fil-qafas legali 

eżistenti. Regoli mhux ċari u mhux xierqa 

dwar 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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. fr 

 

Emenda  20 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Wara li ġew evalwati l-effettività u 

l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 

(2) Wara li ġew evalwati l-effettività u 

l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett 
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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. 

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-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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. fr 

 

Emenda  21 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(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-faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. nl 

 

Emenda  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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. 

(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-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 
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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. 

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). 

Or. en 

 

Emenda  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 ġiet evalwata l-

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. 

__________________ __________________ 

9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal- 9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-
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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). 

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). 

Or. fr 

 

Emenda  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 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 jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier, iwasslu għal 

interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' 

infurzar diverġenti jew abbużi mill-

awtoritajiet tal-infurzar 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) 

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) 
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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). 

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). 

Or. en 

 

Emenda  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Regoli ċari, xierqa u infurzati 

b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll 

biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-

titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-

xufiera, u b'mod partikolari biex jiġi 

żgurat li ma jkunx hemm distorsjoni fil-

kompetizzjoni bejn l-operaturi u biex 

tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti 

kollha tat-toroq. 

(4) Regoli ċari, proporzjonati u 

infurzati b'mod aktar uniformi, numru 

xieraq ta' kontrolli, flimkien mal-

armonizzazzjoni tas-sanzjonijiet għas-

settur fis-suq intern, jirrappreżentaw 

elementi kruċjali biex tinkiseb aktar 

sikurezza stradali għall-benefiċċju tal-

utenti kollha u kompetizzjoni ġusta fost it-

trasportaturi; jenfasizza li t-titjib tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u 

l-benesseri tagħhom jiddependu wkoll 
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mit-titjib tal-infrastrutturi tal-parkeġġ u 

tal-mistrieħ regolari matul il-ġimgħa li, 

skont is-Sentenza C102/16 tal-Qorti tal-

Ġustizzja Ewropea, ma jistax isir abbord 

il-vettura u jekk dan iseħħ għandu jiġi 

penalizzat. 

Or. it 

 

Emenda  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Regoli ċari, xierqa u infurzati 

b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll 

biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-

titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-

xufiera, u b'mod partikolari biex jiġi żgurat 

li ma jkunx hemm distorsjoni fil-

kompetizzjoni bejn l-operaturi u biex 

tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti 

kollha tat-toroq. 

(4) Regoli ċari, xierqa u infurzati 

b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll 

biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-

titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-

xufiera, u b'mod partikolari biex tiġi 

żgurata kompetizzjoni ġusta u li ma jkunx 

fiha distorsjoni bejn l-operaturi u biex 

tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti 

kollha tat-toroq. 

Or. en 

 

Emenda  28 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) It-trasport tal-merkanzija huwa 

differenti ħafna mit-trasport tal-

passiġġieri. Ix-xufiera tal-kowċis jew tax-

xarabanks jinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-

passiġġieri tagħhom u jenħtieġ li jkollhom 

aktar flessibbiltà biex jieħdu pawżi 

mingħajr ma jiġu estiżi l-ħinijiet tas-

sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ 
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u l-pawżi. 

Or. en 

 

Emenda  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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. Sabiex dawk il-perjodi barra 

minn djarhom ma jkunux eċċessivament 

twal, għandu jiġi previst li l-operaturi 

jorganizzaw ix-xogħol ta' dawn ix-xufiera 

b'tali mod li jkunu jistgħu jgħixu 

f'kundizzjonijiet deċenti permezz tal-għoti 

ta' kumpens jew ta' bonus adegwati għall-

finanzjament ta' akkomodazzjoni deċenti. 

Għandu jkun żgurat ukoll li l-operaturi 

jorganizzaw ir-ritorn tax-xufiera 

tagħhom, mill-inqas kull ġimagħtejn, 

għall-post ta' residenza tagħhom jew għal 

post ieħor li jkunu għażlu. Huwa 

imperattiv li dan il-ħin tal-vjaġġ tar-ritorn 

ma jingħaddx fil-perjodu ta' mistrieħ u li 

l-għażla tax-xufier li jqatta' l-ħin ta' 

mistrieħ tiegħu f'post ieħor li ma jkunx il-

post ta' residenza tiegħu ma tkun b'ebda 

mod mezz li bih impriża tiffranka l-flus 

mill-ispiża tar-ritorn jew mill-kumpens 

għall-ivvjaġġar tax-xufier.  

Or. fr 

 

Emenda  30 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
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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. Huwa meħtieġ 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, li x-xufiera jkollhom il-possibbiltà li 

jirritornaw regolarment lejn il-post ta' 

residenza tagħhom u li r-regoli 

jippermettulhom li jibbenefikaw minn 

kundizzjonijiet deċenti ta' mistrieħ 

f'akkomodazzjonijiet ta' kwalità. 

Or. fr 

 

Emenda  31 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(6) Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' 

trasport internazzjonali fuq distanzi twal 

iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 

djarhom. Minħabba n-nuqqas attwali ta' 

parkeġġ sigur u ta' faċilitajiet adegwati ta' 
mistrieħ, huwa meħtieġ li jiġi previst li l-

operaturi jorganizzaw ix-xogħol tax-

xufiera b'tali mod li l-perjodi barra minn 

djarhom ma jkunux eċċessivament twal u li 

x-xufiera jkollhom il-possibbiltà li 

jirritornaw id-dar fuq bażi regolari. 
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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. 

Or. nl 

 

Emenda  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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. Sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, jeħtieġ 
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, u li jiġi żgurat li x-

xufiera jkollhom kemm l-opportunità kif 

ukoll il-mezzi biex jerġgħu lura d-dar fuq 

bażi regolari. 

Or. en 

 

Emenda  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Ix-xufiera involuti f'operazzjonijiet 

ta' trasport internazzjonali fuq distanzi twal 

iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 

darhom. 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) Ix-xufiera involuti f'operazzjonijiet 

ta' trasport internazzjonali fuq distanzi twal 

iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn 

darhom. 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. Meta xufier jiddeċiedi 

li jqatta' dan il-ħin tal-mistrieħ id-dar 

tiegħu, l-impriża tat-trasport għandha 

tipprovdilu l-mezzi biex jerġa' lura lejn 

daru. 

Or. it 

 

Emenda  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

(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 
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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. 

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 mill-post ta' residenza 

tagħhom ma jkunux eċċessivament twal. 

Ix-xufiera jenħtieġ ukoll li jkunu jistgħu 

jagħżlu kif jieħdu l-mistrieħ tagħhom. 

Or. pl 

 

Emenda  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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. Għaldaqstant ikun tajjeb li l-

applikazzjoni tad-dispożizzjoni eżistenti 
dwar il-perjodu regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa tiġi infurzata b'tali mod li jkun 

eħfef għax-xufiera li jwettqu 

operazzjonijiet ta' trasport f'konformità 

mar-regoli eżistenti 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 

l-operaturi jorganizzaw ix-xogħol tax-

xufiera b'tali mod li dawk il-perjodi barra 

minn djarhom ma jkunux eċċessivament 

twal. 

Or. en 
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Emenda  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Ix-xufier normalment għandu 

jkun jista' jirritorna d-dar mill-inqas 

darba fil-ġimgħa. 

Or. fr 

 

Emenda  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Il-mistrieħ regolari fil-ġimgħa 

għandu jibqa' r-regola u t-tnaqqis fil-

mistrieħ fil-ġimgħa għandu jkun l-

eċċezzjoni. It-tnaqqis fil-mistrieħ fil-

ġimgħa għandu jibqa' limitat, speċjalment 

meta l-mistrieħ jittieħed fil-kabina. 

Or. fr 

 

Emenda  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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-

(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-
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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. 

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'faċilitajiet xierqa 

f'każ li dawn jittieħdu 'l bogħod minn 

djarhom. 

Or. en 

 

Emenda  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 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. Jekk din il-

kundizzjoni għandha tiġi ssodisfata, l-

Istati Membri jeħtiġilhom jagħmlu 

biżżejjed investiment fil-kostruzzjoni ta' 

żoni ta' parkeġġ siguri li huma adattati 

għall-ħtiġijiet tax-xufiera. 

Or. pl 

 

Emenda  40 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Hemm differenzi bejn l-Istati 

Membri fl-interpretazzjoni u l-

(7) Hemm differenzi bejn l-Istati 

Membri fl-interpretazzjoni u l-
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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. 

implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-

mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn 

jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa. Sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u tas-

sigurtà għax-xufiera, huwa xieraq 

għalhekk li dak ir-rekwiżit jiġi ċċarat 

sabiex jiġi żgurat li x-xufiera jiġu 

pprovduti b'akkomodazzjoni xierqa għall-

perjodi ta' mistrieħ regolari u mnaqqsa fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

Or. fr 

 

Emenda  41 

Georgi Pirinski 

 

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 dak ir-

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni 

privata xierqa jew post ieħor magħżul 

mix-xufier u mħallsa mill-impjegatur 
għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

Or. en 

 

Emenda  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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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 dak ir-

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni 

privata xierqa mħallsa mill-impjegatur 

għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

Or. en 

 

Emenda  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 dak ir-

rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-

xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni 

xierqa u li tilqa' kemm in-nisa kif ukoll l-

irġiel għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-

ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l 

bogħod minn djarhom. 

Or. en 

 

Emenda  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Ħafna operazzjonijiet tat-trasport 

bit-triq fi ħdan l-EU jinvolvu t-trasport 

bil-lanċa jew bil-ferrovija għal parti mill-

vjaġġ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu 

stabbiliti disposizzjonijiet ċari u xierqa 

dwar il-perjodi ta' mistrieħ u tal-pawżi 

għal dawn l-operazzjonijiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li jiġu previsti eżenzjonijiet f'każ ta' mistrieħ fil-ġimgħa għal vjaġġi twal bil-lanċa 

jew bil-ferrovija, li primarjament jikkonċernaw il-periferija tal-UE. 

 

Emenda  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) F'dan ir-rigward huwa xieraq li 

jinħolqu żoni mgħammra ċċertifikati, li 

jiżguraw l-aħjar mistrieħ għax-xufiera u, 

fl-istess ħin, is-sikurezza tal-vetturi u tal-

merkanzija ttrasportata fihom. 

Or. it 

 

Emenda  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Ix-xufiera ta' spiss ikollhom iħabbtu 

wiċċhom ma' ċirkostanzi mhux mistennija 

li jagħmluha impossibbli li tintlaħaq id-

destinazzjoni mixtieqa fejn dak li jkun ikun 

jista' jieħu l-mistrieħ tiegħu fil-ġimgħa 

mingħajr ma jseħħ ksur tar-regoli tal-

Unjoni. Ikun tajjeb li ssir eħfef għax-

xufiera li jlaħħqu ma' dawk iċ-ċirkostanzi u 

li dawn ikunu jistgħu jaslu fid-

destinazzjoni tagħhom għall-mistrieħ fil-

ġimgħa mingħajr ma jseħħ ksur tar-

rekwiżiti dwar il-ħinijiet massimi ta' 

sewqan. 

(8) Ix-xufiera ta' spiss ikollhom iħabbtu 

wiċċhom ma' ċirkostanzi mhux mistennija 

li jagħmluha impossibbli li tintlaħaq id-

destinazzjoni mixtieqa fejn dak li jkun ikun 

jista' jieħu l-mistrieħ tiegħu fil-ġimgħa 

mingħajr ma jseħħ ksur tar-regoli tal-

Unjoni. Ikun tajjeb li ssir eħfef għax-

xufiera li jlaħħqu ma' dawk iċ-ċirkostanzi u 

li dawn ikunu jistgħu jaslu fid-

destinazzjoni tagħhom għall-mistrieħ fil-

ġimgħa mingħajr ma jseħħ ksur tar-

rekwiżiti dwar il-ħinijiet massimi ta' 

sewqan. Huma mħeġġa aktar sforzi sabiex 

jinħolqu jew jiġu modernizzati żoni ta' 

parkeġġ siguri, faċilitajiet sanitarji xierqa 

kif ukoll akkomodazzjoni xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Sabiex jiġu salvagwardjati l-

kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fil-

postijiet tat-tagħbija u tal-ħatt, jenħtieġ li 

s-sidien u l-operaturi ta' tali faċilitajiet 

jipprovdu lix-xufier b'aċċess għal 

faċilitajiet iġjeniċi. 

Or. en 

 

Emenda  48 

Mara Bizzotto 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006, jenħtieġ 

li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' 

implimentazzjoni sabiex tiġi ċċarata 

kwalunkwe dispożizzjoni ta' dak ir-

Regolament u sabiex jiġu stabbiliti 

approċċi komuni għall-applikazzjoni u 

għall-infurzar tagħhom. Jenħtieġ li dawk 

is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/2011. 

182/201110 . 

imħassar 

__________________  

10 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 

13). 

 

Or. it 

 

Emenda  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006, jenħtieġ li 

l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' 

implimentazzjoni sabiex tiġi ċċarata 

kwalunkwe dispożizzjoni ta' dak ir-

Regolament u sabiex jiġu stabbiliti 

approċċi komuni għall-applikazzjoni u 

għall-infurzar tagħhom. Jenħtieġ li dawk 

is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/201110. 

(10) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006, jenħtieġ li 

l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' 

implimentazzjoni sabiex tiġi ċċarata 

kwalunkwe dispożizzjoni ta' dak ir-

Regolament u sabiex jiġu stabbiliti 

approċċi komuni għall-applikazzjoni u 

għall-infurzar tagħhom. Jenħtieġ li dawk 

is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/201110 minn 



 

AM\1144455MT.docx 25/100 PE616.837v01-00 

 MT 

awtorità Ewropea tat-trasport fit-triq. 

__________________ __________________ 

10 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 

13). 

10 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

Or. en 

 

Emenda  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-

infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-

potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali 

u futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, 

jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu 

jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm 
pożizzjonament aktar preċiż, b'mod 

partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali. 

(11) Biex tiġi ssimplifikata u mtejba l-

effikaċja tal-infurzar tar-regoli soċjali, 

jenħtieġ li sal-2023 il-vetturi tal-

merkanzija internazzjonali kollha jiġu 

mgħammra b'takografi intelliġenti li 

għandhom jippermettu pożizzjonament 

aktar preċiż, b'mod partikolari waqt l-

operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali. 

Or. fr 

 

Emenda  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal- (11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-
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infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-

potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u 

futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, 

jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu 

jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm 

pożizzjonament aktar preċiż, b'mod 

partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali. 

infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-

potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u 

futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ, li jibda bl-

installazzjoni tat-takografu diġitali 

f'vetturi rreġistrati qabel l-2020. 

Għalhekk, jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-

takografu jiġu mtejba sabiex ikun jista' 

jkun hemm pożizzjonament aktar preċiż, 

b'mod partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-

infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-

potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u 

futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, 

jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu 

jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm 

pożizzjonament aktar preċiż, b'mod 

partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali. 

(11) Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-

infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-

potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u 

futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, 

jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu 

jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm 

pożizzjonament aktar preċiż, b'mod 

partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-

trasport internazzjonali. Barra minn hekk, 

huwa wkoll xieraq li jinħoloq portal 

GNSS tat-trasport bit-triq li jkun fih l-

informazzjoni kollha trażmessa mit-

takografi intelliġenti u aċċessibbli f'ħin 

reali għall-awtoritajiet ta' sorveljanza 

kompetenti kemm fit-triq kif ukoll mill-

bogħod. 

Or. it 

 

Emenda  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jittejbu s-sikurezza stradali 

u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, 

jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006 jinkludi l-

użu ta' vetturi għat-trasport tal-

merkanzija b'massa permissibbli ta' inqas 

minn 3,5 tunnellati u li joperaw lil hinn 

minn raġġ ta' 400 kilometru mill-bażi tal-

impriża. 

Or. en 

 

Emenda  54 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jittejbu s-sikurezza stradali 

u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, 

jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament jinkludi l-użu ta' vetturi għat-

trasport tal-merkanzija b'massa 

permissibbli ta' bejn 2,4 tunnellati u 

3,5 tunnellati li joperaw lil hinn minn 

raġġ ta' 200 kilometru mill-bażi tal-

impriża. 

Or. en 

 

Emenda  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex tittejjeb is-sikurezza 

stradali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-
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xufiera, il-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006 għandu 

jinkludi l-użu ta' vetturi, fit-trasport tal-

merkanzija, b'massa permissibbli ta' inqas 

minn 3,5 tunnellati u li joperaw lil hinn 

minn raġġ ta' 200 kilometru mill-bażi tal-

impriża. 

Or. fr 

 

Emenda  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jittejbu s-sikurezza stradali 

u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, 

jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006 jinkludi l-

użu ta' vetturi għat-trasport tal-

merkanzija b'massa permissibbli ta' inqas 

minn 3,5 tunnellati. 

Or. en 

 

Emenda  57 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex tittejjeb is-sikurezza 

stradali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-

xufiera, il-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006 għandu 

jinkludi l-użu ta' vetturi b'massa 

permissibbli ta' inqas minn 3,5 tunnellati. 

Or. fr 
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Emenda  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Peress li l-mudelli ġodda ta' 

trasport tal-merkanzija qed jespandu, l-

użu ta' vetturi għal dan il-kompitu 

b'massa permissibbli ta' inqas minn 

3,5 tunnellati, jista' jiġi inkluż fil-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 561/2006, sabiex jittejbu l-

kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u s-

sikurezza stradali. 

Or. en 

 

Emenda  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) L-esklużjoni ta' vetturi tat-triq 

involuti f'operazzjonijiet ta' trasport 

internazzjonali b'massa ta' mhux aktar 

minn 3,5 tunnellati jew ta' kombinazzjoni 

ta' vetturi b'massa ta' mhux aktar minn 

3,5 tunnellati ħolqot l-iżvilupp ta' 

kompetizzjoni inġusta kif ukoll differenzi 

fl-applikazzjoni tar-Regolament 

(KE) 561/2006, li jwasslu għal differenzi 

fil-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll 

għal kompromessi fis-sigurtà stradali. 

Għalhekk, dawn it-tipi ta' vetturi 

għandhom ikunu inklużi wkoll fil-kamp 

ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 561/2006. 
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Or. fr 

 

Emenda  60 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) L-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji 

ġodda u d-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija 

kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' 

kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-

trasport internazzjonali bit-triq jagħmluha 

neċessarja li jitqassar il-perjodu 

tranżitorju għall-installazzjoni tat-

takografu diġitali intelliġenti f'vetturi 

rreġistrati. It-takografu intelliġenti se 

jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati 

u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet 

nazzjonali. 

Or. nl 

 

Emenda  61 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jiġu garantiti l-istandards 

xierqa tas-saħħa u tas-sigurtà għal 

xufiera li ma jistgħux jilħqu djarhom għal 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, hemm 

bżonn ta' aktar sforzi biex jinkiseb il-

finanzjament għall-istabbiliment jew l-

immodernizzar ta' żoni siguri ta' parkeġġ, 

faċilitajiet sanitarji u akkomodazzjoni 

xierqa.  

Or. pt 
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Emenda  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 11a. Ix-xufiera għandhom nuqqas ta' 

żoni ta' mistrieħ li joffru garanzija ta' 

sikurezza u mistrieħ adegwati. Sakemm 

ma tissolva din is-sitwazzjoni, ix-xufiera 

jistgħu jistrieħu fil-kabina kemm-il darba 

dawn ikunu adegwati. 

Or. es 

 

Emenda  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) L-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji 

ġodda u d-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija 

kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' 

kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-

trasport internazzjonali bit-triq joħolqu l-

ħtieġa li jitqassar il-perjodu tranżitorju 

għall-installazzjoni tat-takografu diġitali 

f'vetturi rreġistrati. It-takografu diġitali se 

jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati 

u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet 

nazzjonali. 

Or. fr 

 

Emenda  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Il-ħtieġa għal kundizzjonijiet ekwi 

fost il-kumpaniji tat-trasport 

internazzjonali bit-triq joħolqu l-ħtieġa li 

jitqassar il-perjodu tranżitorju għall-

installazzjoni tat-takografu diġitali 

f'vetturi rreġistrati. It-takografu diġitali se 

jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati 

u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet 

nazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) L-installazzjoni tat-takografu 

diġitali f'vetturi rreġistrati se 

tikkontribwixxi għal monitoraġġ aħjar 

tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE 

fis-settur tat-trasport bit-triq, se 

tissimplifika l-kontrolli jew saħansitra 

tnaqqas kontrolli li mhumiex meħtieġa, 

kif ukoll tqassar il-ħin li matulu jitwettqu 

l-kontrolli. L-installazzjoni tat-takografu 

diġitali f'vetturi rreġistrati għandha tiġi 

prevista bħala obbligatorja sat-tmiem tal-

2021. 

Or. en 

 

Emenda  66 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

jista' jkollha rwol importanti fl-infurzar 

tar-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, 

b'mod partikolari billi tgħin lill-

awtoritajiet nazzjonali jikkoordinaw il-

kontrolli, jiskambjaw informazzjoni u l-

aqwa prattiki u jħarrġu lill-ispetturi. 

Or. en 

 

Emenda  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 

sforzi akbar biex itejbu l-kundizzjonijiet 

tas-saħħa u tas-sigurtà taż-żoni ta' 

parkeġġ, li jtejbu l-faċilitajiet sanitarji u l-

akkomodazzjoni xierqa. Sabiex jiġu 

ffaċilitati l-perjodi ta' mistrieħ 'il bogħod 

mid-dar, jenħtieġ li fi ħdan l-Unjoni jeżisti 

netwerk suffiċjenti ta' żoni ta' parkeġġ. 

Or. en 

 

Emenda  68 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Sabiex jittejbu s-sikurezza stradali 

u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, 

il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 

(KE) Nru 561/2006 jenħtieġ li jinkludi l-
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użu ta' vetturi għat-trasport tal-

merkanzija b'massa permissibbli li ma 

taqbiżx it-3.5 tunnellati. 

Or. nl 

 

Emenda  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Sabiex jiġu garantiti l-istandards 

xierqa tas-saħħa u tas-sigurtà għal 

xufiera li ma jistgħux jilħqu djarhom għal 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, hemm 

bżonn ta' aktar sforzi biex jinkiseb il-

finanzjament għall-istabbiliment jew l-

immodernizzar ta' żoni ta' parkeġġ siguri, 

faċilitajiet sanitarji xierqa u 

akkomodazzjoni xierqa. 

Or. fr 

 

Emenda  70 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Sabiex jiġu garantiti l-istandards 

xierqa tas-saħħa u tas-sigurtà għal 

xufiera li ma jistgħux jilħqu djarhom għal 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, hemm 

bżonn ta' aktar sforzi biex jinkiseb il-

finanzjament għall-istabbiliment jew l-

immodernizzar ta' żoni ta' parkeġġ siguri, 

faċilitajiet sanitarji xierqa u 

akkomodazzjoni xierqa. 

Or. nl 
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Emenda  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Sabiex ikun hemm garanzija ta' 

infurzar effettiv meta jkunu qed iwettqu l-

kontrolli fil-ġenb tat-triq, jenħtieġ li l-

awtoritajiet kompetenti jkunu kapaċi 

josservaw jekk kienx hemm konformità 

mar-regoli li jirrigwardaw il-perjodi ta' 

ħin tas-sewqan u ta' mistrieħ fil-jum tal-

kontroll u fis-56 jum ta' qabel. 

Or. en 

 

Emenda  72 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-

Implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-

Trasport mill-2011, il-Parlament 

Ewropew ikkunsidra l-ħolqien ta' 

Aġenzija Ewropea tat-Toroq sabiex 

tiżgura l-implimentazzjoni xierqa tad-dritt 

tal-Unjoni u tippromwovi l-

istandardizzazzjoni fl-Istati Membri 

kollha. 

Or. en 

 

Emenda  73 

Claude Rolin 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 

tunnellati; jew 

"a) ta' merkanzija; jew" 

Or. fr 

 

Emenda  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 

sostitwit b'dan li ġej 

(a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 

tunnellati, jew 

"(a) ta' merkanzija, jew" 

Or. en 

 

Emenda  75 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(a) ta' merkanzija fejn il-massa 

massima permessa tal-vetturi, inkluż 

kwalunkwe karru, jew nofs-karru, taqbeż 

it-3,5 tunnellati, jew 

"(a) ta' merkanzija; jew" 

Or. nl 

 

Emenda  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 

sostitwit b'dan li ġej 

(a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 

tunnellati, jew 

"(a) ta' merkanzija, jew" 

Or. en 

 

Emenda  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 
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sostitwit b'dan li ġej: 

a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 

tunnellati; jew 

a) ta' merkanzija tal-vetturi; jew 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jiġi estiż għal vetturi kummerċjali 

ħfief użati fit-trasport tal-merkanzija (b'massa permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati), 

sabiex jiġu żgurati l-kompetizzjoni ġusta, is-sikurezza stradali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 

tax-xufiera. 

 

Emenda  78 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 2(1), il-punt (a) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-3,5 

tunnellati, jew 

(a) ta' merkanzija fejn il-massa massima 

permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe 

karru, jew nofs-karru, taqbeż it-2,4 

tunnellati, jew 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tittejjeb is-sikurezza stradali, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera, 

jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jiġi estiż sabiex jinkludi vetturi 

kummerċjali ħfief, kif definit fl-Artikolu 4, il-punt (ba)(ġdid), li jintużaw fit-trasport tal-

merkanzija. 

 

Emenda  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1) fl-Artikolu 2(1) jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "aa) ta' merkanzija bejn żewġ Stati 

Membri irrispettivament mit-tunnellaġġ, 

jew" 

Or. it 

 

Emenda  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1) fl-Artikolu 3, il-punt (h) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"h) vetturi jew kombinamenti ta' 

vetturi li jintużaw għat-trasport mhux 

kummerċjali tal-merkanzija;" 

 

Or. it 

 

Emenda  81 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt h 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) vetturi jew kombinamenti ta' vetturi 

li jintużaw għat-trasport mhux kummerċjali 

tal-merkanzija;" 

(h) vetturi jew kombinamenti ta' vetturi 

b'massa massima permissibbli li ma 

taqbiżx is-7.5 tunnellati li jintużaw għat-

trasport mhux kummerċjali tal-

merkanzija;" 

Or. nl 

 

Emenda  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) vetturi jew kombinamenti ta' vetturi 

li jintużaw għat-trasport mhux kummerċjali 

tal-merkanzija; 

(h) vetturi jew kombinamenti ta' vetturi 

b'massa massima permissibbli li ma 

taqbiżx is-7,5 tunnellati li jintużaw għat-

trasport mhux kummerċjali tal-merkanzija; 

Or. en 

 

Emenda  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. fl-Artikolu 3 jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ha) vetturi kummerċjali ħfief 

(<3,5 tunnellata) użati fit-trasport tal-

merkanzija f'raġġ ta' 200 km mill-bażi tal-

impriża;" 
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Or. fr 

 

Emenda  84 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li ġej: 

 "(ha)  vetturi kummerċjali ħfief b'massa 

massima permissibbli ta' bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati li jintużaw 

għat-trasport tal-merkanzija f'raġġ ta' 

200 kilometru mill-bażi tal-impriża"; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li l-użu ta' vetturi kummerċjali ħfief b'massa massima permissibbli ta' bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament biss, 

jekk dawn jintużaw għat-trasport tal-merkanzija lil hinn minn raġġ ta' 200 km mill-bażi tal-

impriża. Din id-deroga hija meħtieġa sabiex il-kumpaniji, speċjalment l-intrapriżi żgħar u 

medji, xorta jkunu jistgħu jużaw vetturi kummerċjali ħfief mingħajr takografu għat-trasport 

lokali u reġjonali. 

 

Emenda  85 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li 

ġej: 

 "(ha) vetturi kummerċjali ħfief 

(<3.5 tunnellati) użati fit-trasport tal-
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merkanzija"; 

Or. nl 

 

Emenda  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 3 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li ġej: 

 "(ha) vetturi kummerċjali ħfief 

(<3,5 tunnellati) li jintużaw fit-trasport 

tal-merkanzija f'raġġ ta' 400 kilometru 

mill-bażi tal-impriża"; 

Or. en 

 

Emenda  87 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt (ba) li 

ġej: 

 (ba) "vettura kummerċjali ħafifa" 

tfisser vettura b'massa massima 

mgħobbija permessibbli ta' bejn 

2,4 tunnellati u 3,5 tunnellati li tintuża fit-

trasport tal-merkanzija;" 

Or. en 
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Emenda  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt h – inċiż 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (11a) Fl-Artikolu 4(h), it-tieni inċiż 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

– "perjodi ta' mistrieħ regolari ta' kull 

ġimgħa": kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

mill-inqas ta' 45 siegħa; 

–  "perjodi ta' mistrieħ regolari ta' 

kull ġimgħa": kwalunkwe perjodu ta' 

mistrieħ mill-inqas ta' 45 siegħa; il-

mistrieħ regolari fil-ġimgħa ma jistax 

jittieħed fil-kabina. 

Or. fr 

 

Emenda  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt r 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 

kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem 

ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 

ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma 

joħloq ebda dħul. 

(r) "trasport mhux kummerċjali" tfisser 

kull trasport tal-passiġġieri jew tal-

merkanzija bit-triq, għajr trasport f'isem 

ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih 

ma tingħata ebda remunerazzjoni diretta 

jew indiretta u li b'mod dirett jew indirett 

ma joħloq ebda dħul. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni hija ċċarata aktar, filwaqt li tqis mudelli kummerċjali ġodda. 
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Emenda  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ra) "dar" tfisser ir-residenza 

rreġistrata tax-xufier fi Stat Membru." 

Or. en 

 

Emenda  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ra) "dar" tfisser il-post ta' residenza 

tax-xufier fi Stat Membru." 

Or. en 

 

Emenda  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ra (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ra) "dar" tfisser il-post fejn tinsab ir-

residenza tax-xufier." 

Or. en 

 

Emenda  93 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt ra (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ra) ""id-dar" tfisser il-post ta' 

residenza tax-xufier." 

Or. nl 

 

Emenda  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 4 – punt r a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt ra) li 

ġej: 

 (ra) "post ta' residenza": il-post ta' 

residenza tas-soltu tax-xufier. 

Or. fr 
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Emenda  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi 

ma għandux jeċċedi 90 siegħa. 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull erba' ġimgħat 

konsekuttivi ma għandux jeċċedi 

180 siegħa; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-proposta biex jibda jintuża perjodu referenzjarju ta' 4 ġimgħat, qed tiġi 

proposta l-introduzzjoni ta' limitazzjoni tal-ħin akkumulat tas-sewqan totali għal 180 siegħa 

għal kull erba' ġimgħat konsekuttivi. 

 

Emenda  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi 

ma għandux jeċċedi 90 siegħa. 

"3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull erba' ġimgħat 

konsekuttivi ma għandux jeċċedi 

180 siegħa;" 

Or. en 
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Emenda  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi 

ma għandux jeċċedi 90 siegħa. 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull erba' ġimgħat 

konsekuttivi ma għandux jeċċedi 

180 siegħa. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-modifika proposta dwar il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa mingħajr konsiderazzjoni mill-

ġdid tar-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan ma tistax tipprovdi l-flessibbiltà meħtieġa, hija ma 

tippermettix l-użu ta' regoli aktar flessibbli fil-prattika. 

 

Emenda  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu (3) 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull ġimagħtejn konsekuttivi 

ma għandux jeċċedi 90 siegħa. 

3. It-total tal-ħin akkumulat tas-

sewqan matul kull erba' ġimgħat 

konsekuttivi ma għandux jeċċedi l-

180 siegħa. 

Or. pl 
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Ġustifikazzjoni 

Il-perjodu ta' referenza suġġerit huwa ta' erba' ġimgħat – il-perjodu kopert minn takografu. 

Dan jgħin biex jiggarantixxi l-kontinwità tax-xogħol, jiżgura li x-xogħlijiet isiru b'mod effettiv 

u jippermetti aktar modi flessibbli kif jista' jittieħed il-mistrieħ. 

 

Emenda  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 6 – paragrafu 5 – l-ewwel sentenza 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Xufier għandu jirreġistra bħala xogħol 

ieħor il-ħin kollu li jqatta' kif deskritt fl-

Artikolu 4(e), kif ukoll il-ħin kollu li jqatta' 

jsuq vettura li tintuża għal operazzjonijiet 

kummerċjali li ma jaqgħux fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, u 

għandu jirreġistra kull perjodu ta' 

disponibbiltà, kif definit fl-Artikolu 3(b) 

tad-Direttiva 2002/15/KE, skont l-

Artikolu 34(5)(b)(iii) tar-Regolament (UE) 

Nru 165/2014. Dan ir-reġistru għandu 

jiddaħħal manwalment fuq folja ta' 

reġistrazzjoni, fuq kopja stampata jew 

permezz ta' faċilitajiet oħra ta' 

reġistrazzjoni manwali fuq tagħmir ta' 

reġistrazzjoni 

Qabel ma jibda jsuq vettura li tintuża għal 

operazzjonijiet kummerċjali li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, xufier għandu jirreġistra 

bħala xogħol ieħor il-ħin kollu li jqatta' kif 

deskritt fl-Artikolu 4(e), kif ukoll il-ħin 

kollu li jqatta' jsuq vettura li tintuża għal 

operazzjonijiet kummerċjali li ma jaqgħux 

fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, u għandu jirreġistra kull 

perjodu ta' disponibbiltà, kif definit fl-

Artikolu 3(b) tad-Direttiva 2002/15/KE, 

skont l-Artikolu 34(5)(b)(iii) tar-

Regolament (UE) Nru 165/2014, mill-

aħħar perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

tiegħu/tagħha. Dan ir-reġistru għandu 

jiddaħħal manwalment fuq folja ta' 

reġistrazzjoni, fuq kopja stampata jew 

permezz ta' faċilitajiet oħra ta' 

reġistrazzjoni manwali fuq tagħmir ta' 

reġistrazzjoni 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tintroduċi soluzzjoni pragmatika, fejn ix-xufier jintalab jirreġistra bis-sħiħ l-

attivitajiet tiegħu meta jibda jsuq vetturi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni, li se tagħmilha 

aktar faċli biex ix-xufier jirrispetta dan ir-rekwiżit. Qed tiġi proposta wkoll emenda għall-

proposta tal-KE billi x-xufiera jintalbu jirreġistraw xogħol u disponibbiltà oħrajn biss mill-
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aħħar perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa. 

 

Emenda  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Xufier li jwettaq multimanning jista' 

jiddeċiedi li jieħu pawża ta' 45 minuta 

f'vettura li tkun qed tiġi misjuqa minn 

xufier ieħor, diment li x-xufier li jkun qed 

jieħu l-pawża ma jkunx qed jassisti lix-

xufier li jkun qed isuq il-vettura. 

Meta xufier ikun qed iwettaq 

multimanning, perjodu ta' 45 minuta tal-

perjodu ta' preżenza tax-xufier f'vettura 

miexja li tkun qed tiġi misjuqa mix-xufier 

l-ieħor jitqies bħala pawża. 

Or. en 

 

Emenda  101 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) fl-Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu li 

ġej: 

 "Għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri, ix-

xufier jista' jagħżel li jieħu pawża ta' mill-

inqas 30 minuta li tiġi segwita minn 

pawża ta' mill-inqas 15-il minuta, kull 

waħda mqassma fuq il-perjodu b'tali mod 

li tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-

ewwel paragrafu." 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li x-xufiera li jġorru l-passiġġieri jkollhom aktar flessibbiltà biex jieħdu pawżi sabiex 

jadattawhom għall-ħtiġijiet tal-passiġġieri mingħajr ma jiġu estiżi l-ħinijiet tas-sewqan jew 

jitnaqqsu l-ħinijiet ta' mistrieħ u l-pawżi. 

 

Emenda  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt -a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 5 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-a) il-paragrafu 5 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

5.  B'deroga mill-paragrafu 2, fi żmien 

30 siegħa minn tmiem ta' perijodu ta' 

mistrieħ ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa, 

xufier li jkun għamel "multi-manning" 

għandu jkun ħa perijodu ġdid ta' mistrieħ 

ta' kuljum ta' mhux inqas minn 9 sigħat. 

5. B'deroga mill-paragrafu 2, xufier li 

jkun għamel servizz okkażjonali ta' 

trasport tal-passiġġieri, kif definit fir-

Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni 

għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-

servizzi tal-kowċ u x-xarabank, jista' 

jipposponi, massimu ta' darbtejn fil-

ġimgħa, il-mistrieħ ta' kuljum b'siegħa, 

sakemm il-perjodu ta' mistrieħ ta' kuljum 

li jkun ħa wara l-użu tad-deroga jkun 

mill-inqas 9 sigħat."; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta għandha l-għan li, darbtejn fil-ġimgħa, iżżid il-ħin ta' servizz tax-xufier għal 16-il 

siegħa, mingħajr ma jinqabeż il-ħin tas-sewqan regolatorju, sabiex ix-xufiera jkunu jistgħu 

jissodisfaw aħjar talbiet speċifiċi fis-settur tat-turiżmu. 

 

Emenda  103 

Claude Rolin 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

 

Or. fr 

 

Emenda  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari  
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fil-ġimgħa, jew 

b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Ir-regoli attwali dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi ta' mistrieħ jistgħu jiżguraw l-

attraenza tas-settur tat-trasport filwaqt li jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni għall-operaturi 

tat-trasport. 

 

Emenda  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 5 - punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 
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mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni."; 

Or. it 

 

Emenda  106 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

 

Or. nl 

 

Emenda  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 
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Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – punt 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni."; 

 

Or. en 

 

Emenda  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – punt 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ  
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fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni."; 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-regoli l-ġodda proposti sabiex jiġi estiż il-perjodu referenzjarju għall-kalkolu tal-ħin tas-

sewqan u ta' mistrieħ minn ġimagħtejn għal 4 ġimgħat se jħallu impatt negattiv fuq ix-xufiera. 

Prattikament, dan jista' jirriżulta f'konċentrazzjoni ta' ħin ta' sewqan fl-ewwel 3 ġimgħat tax-

xahar, li jħalli l-mistrieħ fil-ġimgħa fit-tmiem tax-xahar. Dan se jħalli impatt negattiv fuq il-

bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tax-xufiera u fuq il-livelli ta' għeja tax-xufiera kif ukoll 

fuq is-sikurezza stradali. 

 

Emenda  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-paragrafu 6, l-ewwel 

subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej: 

imħassar 

"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat 

konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn 

tal-inqas: 

 

a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

 

b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa 
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għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta' 

mistrieħ ekwivalenti meħud f'daqqa qabel 

tmiem it-tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, jew 

(a) erba' perjodi ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa, 

Or. en 

 

Emenda  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa. 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa, jew: 

Or. pl 

 

Emenda  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa. 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa, jew 

Or. en 

 

Emenda  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa. 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa, jew 

Or. en 

 

Emenda  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa. 

(b) perjodu wieħed regolari ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u tliet 

perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 24 siegħa. 
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Or. en 

 

Emenda  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) perjodu wieħed regolari ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 

45 siegħa u tliet perjodi mnaqqsa ta' 

mistrieħ ta' mill-inqas 24 siegħa. 

 Jekk jittieħed perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa, ix-xufier jeħtieġlu 

jieħu d-differenza bejn il-perjodu ta' 

mistrieħ li jkun ħa u 45 siegħa, f'daqqa, 

sat-tmiem tar-raba' ġimgħa wara l-

ġimgħa li fiha jintemm il-perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta għandha l-għan li ttejjeb l-infurzabbiltà u toffri għażliet addizzjonali biex l-

operaturi jippjanaw aħjar l-operazzjoni tat-trasport u biex ix-xufiera jużaw il-kumpens b'mod 

aktar flessibbli għal bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. 

 

Emenda  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) perjodu wieħed regolari ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 
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45 siegħa u tliet perjodi mnaqqsa ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 

24 siegħa. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Il-perjodu ta' referenza suġġerit huwa ta' erba' ġimgħat – il-perjodu kopert minn takografu. 

Dan jgħin biex jiggarantixxi kontinwità tax-xogħol, tlestija aktar effettiva tax-xogħlijiet u l-

possibbiltà li jittieħdu perjodi ta' mistrieħ regolari aktar twal f'post magħżul mix-xufier. 

 

Emenda  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) perjodu wieħed regolari ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 

45 siegħa u tliet perjodi mnaqqsa ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 

24 siegħa. 

Or. en 

 

Emenda  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) perjodu wieħed regolari ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 

45 siegħa u tliet perjodi mnaqqsa ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 
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24 siegħa. 

Or. en 

 

Emenda  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 

jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 

ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem it-

tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa inkwistjoni. 

Għall-finijiet tal-punt (b) u (ba), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 

jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 

ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem ir-

raba' ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

Or. en 

 

Emenda  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 

jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 

ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem it-

tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa inkwistjoni. 

Għall-finijiet tal-punt (b) u (ba), il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandhom 

jiġu kkumpensati b'perjodu ta' mistrieħ 

ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem ir-

raba' ġimgħa ta' wara l-ġimgħa 

inkwistjoni. 

Or. pl 

 



 

AM\1144455MT.docx 61/100 PE616.837v01-00 

 MT 

Emenda  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) fil-paragrafu 6, jiżdied is-

subparagrafu li ġej: 

 Jekk jittieħed perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa, ix-xufier jeħtieġlu 

jieħu d-differenza bejn il-perjodu ta' 

mistrieħ li jkun ħa u 45 siegħa, f'daqqa, 

sat-tmiem tar-raba' ġimgħa wara l-

ġimgħa li fiha jintemm il-perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ. 

Or. en 

 

Emenda  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "6b. Ix-xufiera li jkunu għamlu servizzi 

okkażjonali ta' trasport ta' passiġġieri 

jistgħu jidderogaw mir-rekwiżit li jieħdu 

perjodu ta' mistrieħ ta' 24 siegħa 

f'ġimgħa partikolari sakemm huma 

jaħdmu għal massimu ta' tnax-il perjodu 

ta' 24 siegħa, u dan l-ammont ta' perjodi 

tax-xogħol f'daqqa jseħħ wara, u jiġi 

segwit minn mistrieħ regolari fil-ġimgħa. 

Jekk is-sewqan isir matul il-perjodu mill-

22.00 sas-06.00, il-vettura jrid ikollha 

ekwipaġġ ta' aktar minn persuna waħda 

jew il-perjodu ta' sewqan imsemmi fl-
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Artikolu 7 jitnaqqas għal tliet sigħat." 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda proposta tippermetti lill-kumpaniji jagħmlu użu ħafna aħjar u effiċjenti ta' din il-

flessibbiltà ewlenija relatata mat-turiżmu. 

 

Emenda  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

meħud bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 

jittieħed eżatt qabel jew wara perjodu 

regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-

inqas 45 siegħa.; 

7. Kwalunkwe mistrieħ meħud bħala 

kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa għandu jittieħed flimkien ma' 

perjodu ieħor ta' mistrieħ ta' mill-inqas 

disa' sigħat; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda għandha l-għan li żżomm il-kliem attwali tar-Regolament 561/2006, li joffri l-

flessibbiltà li l-kumpens jittieħed flimkien mal-mistrieħ ta' kuljum u mnaqqas fil-ġimgħa. 

 

Emenda  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

meħud bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 

jittieħed eżatt qabel jew wara perjodu 

regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-

inqas 45 siegħa.; 

7. Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

meħud bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu 

jittieħed qabel jew bħala estensjoni ta' 

perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' 

mill-inqas 45 siegħa bħala perjodu wieħed 

ta' mistrieħ kontinwu. 

Or. en 

 

Emenda  125 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ba (ġdid)Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (ba) Il-paragrafu 8 huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

8. Fejn xufier jagħżel li jagħmel dan, 

perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum u perijodi 

imnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa 'il 

bogħod mill-bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, 

kemm-il darba din ikollha faċilitajiet għall-

irqad xierqa għal kull xufier u l-vettura 

tkun wieqfa. 

"8. Fejn xufier jagħżel li jagħmel dan, 

perijodi ta' mistrieħ ta' kuljum 'il bogħod 

mill-bażi jistgħu jittieħdu f'vettura, kemm-

il darba din ikollha faċilitajiet għall-irqad 

xierqa għal kull xufier u l-vettura tkun 

wieqfa. 

Or. fr 

 

Emenda  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 

meħuda bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

preċedenti ma għandhomx jittieħdu 

f'vettura. Minflok, dawn għandhom 

jittieħdu f'akkomodazzjoni xierqa, 

b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adegwati. 

imħassar 

a) imħallsa jew ipprovduti mill-

impjegatur, jew 

 

b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

 

Or. es 

 

Emenda  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 

meħuda bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

preċedenti ma għandhomx jittieħdu 

f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 

f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati; 

imħassar 

(a) imħallsa jew ipprovduti mill-

impjegatur, jew 

 

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-Proposta tal-COM ma tqisx l-applikazzjoni tar-regoli proposti dwar li x-xufier iqatta' l-

mistrieħ fil-ġimgħa ta' 45 siegħa fil-kabina tal-vetturi ostakolati minħabba n-nuqqas ta' spazji 

ta' parkeġġ siguri u xierqa u akkomodazzjoni fit-toroq Ewropej. Jeħtieġ li niddefinixxu xi 

tfisser "akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adattati" peress li, skont il-

bażi ta' data IRU TRANSPARK, hemm 352 spazju ta' parkeġġ għal trakkijiet fil-Ġermanja, li 

minnhom 13 biss huma kemm siguri kif ukoll jipprovdu akkomodazzjoni". 

 

 

Emenda  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 

meħuda bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti 

ma għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati; 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti jistgħu 

jittieħdu f'vettura jekk il-vettura tkun 

mgħammra apposta biex ix-xufiera 

jorqdu fiha, u jekk tkun ipparkjata f'żona 

ta' parkeġġ sigura u mgħammra b'mod 

xieraq, jekk possibbli. Inkella, dawn il-

perjodi ta' mistrieħ għandhom jittieħdu 

f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati; 

 Il-Kummissjoni jenħtieġ li tħeġġeġ lill-

Istati Membri jibnu żoni ta' parkeġġ 

siguri u adattati b'mod xieraq. Sentejn 

wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tfassal rapport 

dwar il-kwalità u n-numru ta' żoni ta' 

parkeġġ fl-Istati Membri. Jekk il-

Kummissjoni ssib li l-kwalità u l-kwantità 

taż-żoni ta' parkeġġ jissodisfaw ir-

rekwiżiti tat-trasport internazzjonali 

Ewropew, hija jenħtieġ li tissottometti 

proposti għal bidliet leġiżlattivi rilevanti li 

jikkonċernaw il-possibbiltà li x-xufiera 
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jistrieħu fil-kabina. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Fl-UE għad hemm nuqqas ta' żoni ta' parkeġġ adattati b'mod xieraq. Spiss ikun aħjar li x-

xufiera jorqdu f'kabina mgħammra b'mod xieraq milli jħallu l-vettura u t-tagħbija tagħha 

f'żona mhux sigura u joqogħdu f'lukanda li potenzjalment tkun ta' kwalità baxxa. L-Istati 

Membri jeħtiġilhom jiġu mħeġġa jinvestu f'żoni ta' parkeġġ siguri u adattati b'mod xieraq. 

 

Emenda  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa 

meħuda bħala kumpens għal perjodu 

mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

preċedenti ma għandhomx jittieħdu 
f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 

f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati, 

8a Il-perjodu regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa ma jista' fl-ebda każ jittieħed 

f'vettura. Dan għandu jittieħed 

f'akkomodazzjoni xierqa, barra mill-

kabina, b'parkeġġ sigur u b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati. 

Or. fr 

 

Emenda  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 5 - punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 - paragrafu 8a - parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. 

Minflok,dawn għandhom jittieħdu 

f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adegwati. 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet sanitarji adegwati u 

tagħmir li jippermetti l-aħjar mistrieħ 

għax-xufier. 

Or. it 

 

Emenda  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati; 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa u li tilqa' kemm in-nisa kif ukoll l-

irġiel, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati; 

Or. en 

 

Emenda  132 

Robert Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 
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Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati, 

8a. Il-perjodi mnaqqsa u regolari ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa u kwalunkwe perjodu 

ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

preċedenti ma għandhomx jittieħdu 

f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu 

f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-

irqad u sanitarji adattati, 

Or. fr 

 

Emenda  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

adattati; 

8a. Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-

ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma 

għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn 

għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni 

xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji 

privati adattati; 

Or. en 

 

Emenda  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) imħallsa jew ipprovduti mill-

impjegatur, jew 

(a) jistgħu jittieħdu f'vettura, sakemm 

il-vettura jkollha faċilitajiet tal-irqad 

adattati għal kull xufier u l-vettura tkun 

wieqfa f'faċilità ta' mistrieħ xierqa, li 

jkollha mill-inqas faċilitajiet sanitarji 

adattati, bħal doċċa u toilets, 

Or. en 

 

Emenda  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

(b) f'post ieħor magħżul mix-xufier. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xufiera jenħtieġ li ma jkunux meħtieġa jirritornaw id-dar. Huma jenħtieġ li jkollhom il-

libertà li jagħżlu fejn jieħdu l-mistrieħ tagħhom. 

 

Emenda  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

(b) jew f'post privat ieħor magħżul 

mix-xufier; 

Or. en 

 

Emenda  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 5 - punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 - paragrafu 8a - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) fid-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier. 

b) fid-dar tax-xufier jew f'post privat 

ieħor magħżul minnu. 

Or. it 

 

Emenda  138 

Georges Bach 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar 

minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens 

għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-

ġimgħa jew f'post privat ieħor magħżul 

mix-xufier. Ix-xogħol tax-xufier għalhekk 

għandu jiġi organizzat b'tali mod li l-ħin 

li jqatta' jivvjaġġa lura d-dar ma jnaqqasx 

il-mistrieħ fil-ġimgħa tax-xufier. 
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 Ix-xufier għandu jinforma lill-impriża tat-

trasport sa mhux aktar tard minn xahar 

qabel tali perjodu ta' mistrieħ, jekk dan 

ikun se jittieħed f'post li mhuwiex id-dar 

tax-xufier. Meta xufier jagħżel li jqatta' 

dan il-ħin tal-mistrieħ id-dar, l-impriża 

tat-trasport għandha tipprovdi lix-xufier 

il-mezzi biex jerġa' lura lejn daru. 

Or. en 

 

Emenda  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi.; 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

jew f'post privat ieħor magħżul mix-xufier 

kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala 

kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa. Meta x-xufiera ma jkollhomx 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 

45 siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ, ix-xufiera 

għandhom ikunu jistgħu jqattgħu mill-

inqas perjodu wieħed ta' mistrieħ regolari 

fil-ġimgħa d-dar jew f'post privat ieħor 

magħżul mix-xufier f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. Il-vjaġġ tax-xufiera 

lejn u mid-dar għandhom ikunu pprovduti 

jew imħallsa mill-impjegatur, u x-xufier 

għandu jiġi kkumpensat b'mod 

ekwivalenti meta jintgħażel post privat 

ieħor. Il-ħin li xufier iqatta' jivvjaġġa lejn 

u mid-dar jew lejn u minn post privat ma 

jistax jitqies bħala mistrieħ; 
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Or. en 

 

Emenda  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 5 - punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

jew f'post ieħor magħżul mix-xufier mill-

inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-

ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' 

ġimagħtejn konsekuttivi. Ix-xufier 

għandu jinforma lill-impriża tat-trasport 

sa mhux aktar tard minn xahar qabel tali 

perjodu ta' mistrieħ jekk ikun se jittieħed 

f'post li mhuwiex id-dar tax-xufier. Meta 

xufier jiddeċiedi li jqatta' dan il-ħin tal-

mistrieħ id-dar tiegħu, l-impriża tat-

trasport għandha tipprovdilu l-mezzi biex 

jerġa' lura lejn daru. 

Or. it 

 

Emenda  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 
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li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu fil-post 

ta' residenza tax-xufier mill-inqas perjodu 

regolari wieħed ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar 

minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens 

għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-

ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi. 

 Il-konferma li jkun ittieħed perjodu 

regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar 

minn 45 siegħa bħala kumpens għal 

perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti 

mnaqqas f'post ieħor magħżul mix-xufier 

għandha tieħu l-forma ta' dikjarazzjoni 

mix-xufier. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal paradigma għal din id-

dikjarazzjoni. 

Or. pl 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xufiera jenħtieġ li jkollhom il-libertà li jagħżlu fejn jieħdu l-mistrieħ tagħhom. 

Emenda  142 

Claude Rolin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-anqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu perjodu 

ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa fil-

post ta' residenza tagħhom. 

Or. fr 
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Emenda  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-anqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu perjodu 

ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa fil-

post ta' residenza tagħhom. 

Or. fr 

 

Emenda  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi.; 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu mill-

inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-

ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa fil-pajjiż li fih hija 

stabbilita l-impriża f'kull perjodu ta' erba' 

ġimgħat konsekuttivi.; 

Or. en 
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Emenda  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu mill-

inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-

ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa fil-pajjiż li fih hija 

stabbilita l-impriża f'kull perjodu ta' erba' 

ġimgħat konsekuttivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Qed jiġi propost li t-terminu "dar" jiġi sostitwit bit-terminu "pajjiż li fih hija stabbilita l-

impriża", sabiex jiġu żgurati ċarezza u infurzar legali, fejn il-kontrolli jsiru fil-bini tal-

kumpaniji. Bl-estensjoni tal-perjodu referenzjarju għal erba' ġimgħat, il-proposta għandha l-

għan li tintroduċi perjodu referenzjarju ġenwin ta' erba' ġimgħat. 

 

Emenda  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 
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fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi.; 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' sitt 

ġimgħat konsekuttivi.; 

Or. en 

 

Emenda  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' 

ġimagħtejn konsekuttivi. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikun żgurat li x-xufiera jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin iżda wkoll biex jiġi 

evitat ir-riskju ta' għeja u ta' nuqqas ta' sigurtà fit-toroq, ix-xufiera għandhom ikunu jistgħu 

jieħdu l-mistrieħ regolari fil-ġimgħa, jew inkella aktar minn 45 siegħa bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa, kull ġimagħtejn. Dan huwa ż-żmien raġonevoli 

attwalment applikabbli fil-leġiżlazzjoni fis-seħħ. 

 

Emenda  148 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 
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Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi."; 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

jew f'post privat ieħor magħżul mix-xufier 
perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar 

minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens 

għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-

ġimgħa."; 

Or. nl 

 

Emenda  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat 

konsekuttivi.; 

8b. Impriża tat-trasport hija 

responsabbli biex torganizza x-xogħol tax-

xufiera b'tali mod li x-xufiera jkunu jistgħu 

jqattgħu d-dar mill-inqas perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 

siegħa meħuda bħala kumpens għal 

perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

jew f'post privat ieħor magħżul mix-

xufier; 

Or. en 

 

Emenda  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

8b. Impriża tat-trasport għandha 

torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 

li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 

jew f'post privat ieħor magħżul mix-xufier 
mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 

ġimgħat konsekuttivi. 

Or. en 

 

Emenda  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 5 - punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Fl-Artikolu 8, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 

 "8c) Il-paragrafu 8a ma għandux 

japplika meta l-perjodi ta' mistrieħ 

regolari ta' kull ġimgħa, il-perjodi 

mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa u 

kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ fil-

ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 

bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti huma 

meħuda f'postijiet mgħammra ċċertifikati, 

li r-rekwiżiti tagħhom huma definiti mill-

Kummissjoni permezz ta' atti delegati, 

diment li l-vettura tkun wieqfa u jkollha 

faċilitajiet għall-irqad xierqa għal kull 

xufier. 
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 Dawn l-atti għandhom jinkludu l-

karatteristiċi taż-żoni mgħammra 

ċċertifikati, li jiżguraw l-aħjar mistrieħ 

għax-xufiera u s-sikurezza tal-vetturi u 

tal-merkanzija ttrasportata fihom." 

Or. it 

 

Emenda  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "8c. Perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u 

perjodi ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa (kemm 

dawk regolari kif ukoll dawk imnaqqsa) 

'il bogħod mill-bażi jistgħu jittieħdu 

f'vettura, sakemm din ikollha faċilitajiet 

għall-irqad xierqa għal kull xufier u l-

vettura tkun wieqfa." 

Or. en 

 

Emenda  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 8c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "8c. L-Istati Membri għandhom 

jibagħtu rapport annwali lill-Kummissjoni 

dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet ta' 
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mistrieħ xierqa għax-xufiera u faċilitajiet 

ta' parkeġġ siguri fit-territorju nazzjonali 

tagħhom, mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni, 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 

għandha tistabbilixxi standard komuni 

għar-rappurtar tal-Istati Membri." 

Or. en 

 

Emenda  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt cb (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 8 – paragrafu 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) Jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "9a. B'deroga mill-paragrafi 6, 7 u 8b, 

xufier li jkun qed jagħmel servizzi 

okkażjonali ta' trasport ta' passiġġieri 

għandu jieħu medja ta' 45 siegħa ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa kull ġimgħa, 

ikkalkolati fuq perjodu referenzjarju sa 

13-il ġimgħa. Kull ġimgħa għandu 

jittieħed perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa 

ta' mill-inqas 24 siegħa. Meta jkun qed 

juża d-deroga, fi żmien il-perjodu 

referenzjarju ta' 13-il ġimgħa, il-ħin totali 

tas-sewqan tax-xufier għal kull perjodu 

ta' 4 ġimgħat ma jridx jaqbeż il-

160 siegħa"; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-flessibbiltà proposta tippermetti lill-kumpanija tipprovdi servizz konsistenti lill-klijenti 

filwaqt li tipprevjeni xkiel mhux meħtieġ għall-itinerarju fin-negozju tat-turiżmu. 
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Emenda  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. B'deroga mill-Artikolu 8, meta 

xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 

ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 

jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' 

kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ 

fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi 

interrott mhux aktar minn darbtejn minn 

attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx 

jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul 

il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-

ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-

dispoizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew 

couchette.; 

9. B'deroga mill-Artikolu 8, meta 

xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi 

ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u 

jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' 

kuljum jew perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, 

dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux 

aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li 

flimkien ma għandhomx jammontaw għal 

iktar minn siegħa. Matul il-perjodu regolari 

ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu jkollu 

għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal 

sodda jew couchette 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq 

lanċa jew fuq ferrovija, u jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew perjodu ta' 

mistrieħ fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn 

attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal aktar minn siegħa. Matul il-

perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi ta' mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu 

jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew couchette. 

 

Emenda  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 10 – paragrafu 1 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (6a) fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun 

tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq 

u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-

Regolament. 

"1. Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret."; 

Or. en 

 

Emenda  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (6a) fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun 

tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq 

u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-

Regolament. 

"1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mal-konsenja 

rapida, mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar 

u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret."; 

Or. en 
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Emenda  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (6a) L-Artikolu 10(1) huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

1. Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun 

tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq 

u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-

Regolament. 

"1. Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret."; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Emenda  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 6a) L-Artikolu 10(1) huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun 

tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq 

1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex 

tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu 

għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke 

jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda 

mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-

vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' 

merkanzija li nġarret."; 
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u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-

Regolament. 

Or. it 

 

Emenda  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Fl-Artikolu 10 jiżdied il-paragrafu li 

ġej: 

 (11a) L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu sanzjonijiet proporzjonali u 

dissważivi għal kwalunkwe impriża li 

tikser il-paragrafu 1. 

Or. fr 

 

Emenda  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 

stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 

f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-

Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 

kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li 

jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux 

iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan 

ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal 

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 

stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 

f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-

Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 

kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li 

jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux 

iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan 

ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal 
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tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew fil-ġimgħa. Ix-xufier għandu jindika r-

raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod 

manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq kopja 

stampata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew 

fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn 

meta jasal f'akkomodazzjoni adattata. 

tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew fil-ġimgħa. Madankollu, il-ħin tas-

sewqan ta' kuljum jista' jiġi estiż 

b'sagħtejn meta l-perjodu tas-sewqan jiġi 

immedjatament segwit minn perjodu ta' 

mistrieħ ta' mhux inqas minn 45 siegħa 

konsekuttiva. Jenħtieġ li dawn l-

estensjonijiet għall-ħin tas-sewqan ta' 

kuljum ikunu fi ħdan il-limitu tal-ħinijiet 

akkumulati tas-sewqan massimi. Ix-xufier 

għandu jindika r-raġuni għaliex ikun 

tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja 

ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 

reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster tax-

xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal 

f'akkomodazzjoni adattata. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta għandha l-għan li tintroduċi estensjoni limitata u deskritta b'mod ċar tal-ħin tas-

sewqan ta' kuljum għax-xufiera tat-trasport tal-passiġġieri (turisti) u tal-merkanzija sabiex 

ikunu jistgħu jaslu f'akkomodazzjoni xierqa, mingħajr ma jinqabeż il-ħin tas-sewqan massimu 

permess fil-ġimgħa u akkumulat, applikabbli fl-UE. Dan jippermetti lix-xufiera jaslu d-dar 

tagħhom, jew, fil-każ ta' trasport tat-turisti, li jwasslu lit-turisti sal-lukanda. 

 

Emenda  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 

stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 

f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-

Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 

kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li 

Ix-xufier jista' jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) 

u mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(6) 

sabiex ikun jista' jasal f'akkomodazzjoni 

xierqa kif imsemmi fl-Artikolu 8(8a) u 

jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' kuljum jew fil-

ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li jitbiegħed 

mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu 
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jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux 

iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan 

ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal 

tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew fil-ġimgħa. Ix-xufier għandu jindika r-

raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod 

manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq kopja 

stampata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew 

fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn 

meta jasal f'akkomodazzjoni adattata. 

tal-Artikolu 8(6) ma għandux iwassal biex 

jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan ta' kuljum jew 

fil-ġimgħa, u lanqas għal tqassir fil-perjodi 

ta' mistrieħ ta' kuljum jew fil-ġimgħa. Ix-

xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun 

tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja 

ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 

reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster tax-

xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal 

f'akkomodazzjoni adattata. 

Or. en 

 

Emenda  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 

stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 

f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-

Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 

kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt 

li jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux 

iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan 

ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal 

tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum 

jew fil-ġimgħa. Ix-xufier għandu jindika r-

raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod 

manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq kopja 

stampata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew 

fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn 

meta jasal f'akkomodazzjoni adattata. 

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 

stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 

f'akkomodazzjoni jew f'post ta' parkeġġ 

xierqa fejn ikun jista' jistrieħ, kif imsemmi 

fl-Artikolu 8(8). Il-fatt li jitbiegħed mill-

Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 8(6) ma għandux iwassal biex 

jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan ta' kuljum jew 

fil-ġimgħa, u lanqas għal tqassir fil-perjodi 

ta' mistrieħ ta' kuljum jew fil-ġimgħa. Ix-

xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun 

tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja 

ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 

reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-

tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster tax-

xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal 

f'akkomodazzjoni adattata. 

Or. es 



 

AM\1144455MT.docx 87/100 PE616.837v01-00 

 MT 

Emenda  164 

Georgi Pirinski 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej: 

 "2a. Għall-finijiet tal-Artikolu 22(2)(c), 

il-Kummissjoni għandha tħejji u tadotta, 

permezz ta' att, kriterji komuni għall-

valutazzjoni tar-riskju u qafas ta' 

klassifikazzjoni li għandu jkun 

applikabbli għall-impriżi kollha tat-

trasport stabbiliti f'wieħed mill-Istati 

Membri."; 

Or. en 

 

Emenda  165 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ca (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "4a. Sabiex jiġi żgurat li r-regoli kollha 

tal-Unjoni għall-ħaddiema mobbli jiġu 

implimentati b'mod ġust, sempliċi u 

effettiv, Awtorità Ewropea tax-Xogħol 

għandha tkun responsabbli biex 

tispezzjona u tinforza r-regoli. Hija 

għandha tipprovdi appoġġ operattiv u 

legali lill-Istati Membri, lis-sħab soċjali u 

lill-ħaddiema sabiex tiġi infurzata l-

leġiżlazzjoni soċjali u jsiru spezzjonijiet 

madwar l-Unjoni. 

 L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol għandha 

tkun responsabbli għall-monitoraġġ u 
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għall-aċċess għad-data li tinsab fir-

reġistri elettroniċi nazzjonali."; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jenħtieġ li l-infurzar ta' din id-Direttiva jaqa' taħt l-umbrella tal-Awtorità Ewropea tax-

Xogħol il-ġdida li jsemmi Jean-Claude Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tal-

2017 u li huwa previst li tinħoloq sat-tmiem tal-2018. 

 

Emenda  166 

Karima Delli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt cb (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 561/2006 

Artikolu 22 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) Jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 "4b. Lista tal-Unjoni tal-operaturi tat-

trasport bit-triq li ma jissodisfawx ir-

rekwiżiti legali rilevanti jenħtieġ li ssir 

pubblika sabiex tiġi żgurata l-akbar 

trasparenza. Dik il-lista tal-Unjoni 

għandha tkun ibbażata fuq kriterji 

komuni żviluppati fil-livell tal-Unjoni u 

riveduti kull sena mill-Awtorità Ewropea 

tax-Xogħol. L-operaturi tat-trasport bit-

triq elenkati fil-lista tal-Unjoni għandhom 

ikunu soġġetti għal projbizzjoni fuq l-

operazzjoni, li għandha tapplika fl-Istati 

Membri kollha. F'każijiet eċċezzjonali, l-

Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri 

unilaterali. F'każ ta' emerġenza, u meta 

jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma' problema 

mhux prevista fis-sigurtà, l-Istati Membri 

għandu jkollhom il-possibbiltà li 

immedjatament joħorġu projbizzjoni fuq 

l-operazzjoni għat-territorju tagħhom 

stess."; 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Is-settur tal-avjazzjoni għandu lista sewda globali tal-linji tal-ajru li ma jissodisfawx l-

istandards tas-sigurtà. Il-kumpaniji li jinsabu f'din il-lista huma pprojbiti milli jagħmlu 

negozju sakemm ikunu elenkati. Minħabba l-fatt li l-konformità mar-regoli fis-settur tat-

trasport bit-triq hija marbuta mill-qrib mas-sikurezza stradali, jenħtieġ li tiġi implimentata 

lista simili mill-aktar fis possibbli u titqiegħed taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità Ewropea 

tax-Xogħol li qiegħda tiġi stabbilita. 

 

Emenda  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1) Fl-Artikolu 2(2) jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "ha) "takografu intelliġenti"tfisser 

takografu diġitali li juża servizz ta' 

pożizzjonament ibbażat fuq sistema 

globali ta' navigazzjoni bis-satellita 

(GNSS) li awtomatikament tiddetermina l-

pożizzjoni tiegħu skont dan ir-

Regolament;"; 

Or. it 

 

Emenda  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt hb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1a) Fl-Artikolu 2(2) jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "hb) "portal GNSS għat-trasport bit-triq" 

tfisser pjattaforma online li tirċievi d-data 
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kollha trażmessa mit-takografi intelliġenti 

għall-finijiet ta' dan ir-regolament;"; 

Or. it 

 

Emenda  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – punt 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi 

ġodda irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 

4. Malli vetturi ġodda irreġistrati 

jkunu obbligati jkollhom takografu kif 

previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, il-vetturi li 

joperaw fi Stat Membru li mhux l-Istat 

Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom għandu 

jkollhom immuntat tali takografu. 

Or. fr 

 

Emenda  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 

"4. Fi żmien sitt xhur wara li vetturi ġodda 

rreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali 
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takografu."; 

Or. en 

 

Emenda  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 

"4. Sal-1 ta' Jannar 2020 vetturi ġodda 

rreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali 

takografu."; 

Or. en 

 

Emenda  172 

Jeroen Lenaers 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi 

ġodda irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

"4. Fi żmien sitt xhur wara li vetturi 

ġodda irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru 

li mhux l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni 
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għandu jkollhom immuntat tali takografu. tagħhom irid ikollhom immuntat takografu 

intelliġenti."; 

Or. nl 

Emenda  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 

"4. Sitt xhur wara li vetturi ġodda 

rreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali 

takografu."; 

Or. en 

 

Emenda  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa 

sostitwit b'dan li ġej:  

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 
il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

"4. Il-vetturi involuti fit-trasport tal-

merkanzija li joperaw fi Stat Membru li 

mhux l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni 

tagħhom għandhom ikunu mgħammra 
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l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 
b'takografu intelliġenti fi żmien erba' snin 

wara l-introduzzjoni tal-obbligu li 
jkollhom tali takografu. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex titjieb l-effikaċja tal-kontrolli, tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli soċjali 

fis-seħħ u jiġi garantit livell għoli ta' protezzjoni għall-operaturi tat-trasport, jenħtieġ li 

titħaffef l-introduzzjoni ta' takografi intelliġenti għall-vetturi tal-merkanzija kollha. 

Emenda  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt -1b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 -1b) L-Artikolu 3(4) huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

4. Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali takografu. 

"4. Sentejn wara li vetturi ġodda 

irreġistrati jkunu obbligati jkollhom 

takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, 

il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux 

l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom 

għandu jkollhom immuntat tali 

takografu."; 

Or. it 

 

Emenda  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 
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 "Artikolu 9a 

 1. Flimkien mal-iskambju tad-data skont 

l-Artikolu 9, l-impriżi tat-trasport 

għandhom jiżguraw li l-ġabra sħiħa tad-

data msemmija fl-Artikolu 4(3) u fl-

Artikolu 8(1) għandha tintbagħat 

awtomatikament f'ħin reali permezz ta' 

mezz ta' komunikazzjoni sigur mit-

takografu intelliġenti lill-portal GNSS 

għat-trasport bit-triq kif imsemmi fl-

Artikolu 33a. 

 2. Id-data mibgħuta għandha tiġi 

maħżuna u użata skont l-Artikolu 33a."; 

Or. it 

 

Emenda  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 33a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 33a 

 Portal GNSS għat-trasport bit-triq 

 1. Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambju ta' 

informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

li jimplimentaw jew jinfurzaw l-atti legali 

tal-Unjoni elenkati fl-Artikolu 7(1), 

jenħtieġ li l-Kummissjoni toħloq u żżomm 

portal GNSS li jkun fih informazzjoni 

dwar l-operazzjonijiet tat-trasport u l-

attivitajiet tax-xufiera trażmessa skont l-

Artikolu 9a. Il-Kummissjoni għandha 

tiżgura li l-portal imsemmi hawn fuq ikun 

konness mas-sistema ta' messaġġi 

TACHOnet imsemmija fl-Artikolu 31, 

mas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq 

Intern (IMI) stabbilita mir-Regolament 

(UE) Nru 1024/2012 u mar-reġistri 
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msemmija fir-Regolament (KE) 

Nru 1071/2009. 

 2. Fi żmien 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-regolament, il-Kummissjoni 

għandha tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 41a, sabiex tintegra dan ir-

regolament billi tistabbilixxi l-istandards 

u l-karatteristiċi tal-portal GNSS għat-

trasport bit-triq, u l-kundizzjonijiet għall-

użu tiegħu, billi tiżgura l-ħażna tad-data 

trażmessa u l-konsultazzjoni tagħha mill-

awtoritajiet ta' sorveljanza kompetenti 

f'ħin reali, l-interoperabbiltà tal-portal 

GNSS għat-trasport bit-triq mas-sistemi u 

r-reġistri msemmija fil-paragrafu 1, u 

sistema ta' analiżi tad-data u ta' rappurtar 

awtomatiku ta' kwalunkwe ksur tar-

Regolament (KE) Nru 561/2006, tar-

Regolament (UE) Nru 165/2014, tad-

Direttiva 2002/15/KE, tar-Regolamenti 

(KE) Nru 1071/2009 u Nru 1072/2009, 

tad-Direttiva 92/106/KEE u tad-Direttiva 

[dwar il-kollokazzjoni tax-xufiera]. 

Or. it 

 

Emenda  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 34 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-

xufier ikun għadda minn fruntiera għall-

oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' 

waqfien adattat. Stat Membru jista' jeħtieġ 

li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 

operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 

tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum. Stat Membru jista' 

jeħtieġ li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 

operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 

tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 

ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-

pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 

jkunu nnotifikaw dawk l-
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ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-

pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 

jkunu nnotifikaw dawk l-

ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-

Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998. 

ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-

Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998." 

 Mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Artikoli 8, 

9 u 10 li jirrikjedu li t-takografi installati 

għall-ewwel darba fil-15 ta' Ġunju 2019 

jew wara jridu jkunu takografi 

intelliġenti, filwaqt li jipprovdu wkoll il-

possibbiltà ta' reġistrazzjoni awtomatika 

tal-qsim tal-fruntieri, ix-xufiera 

għandhom idaħħlu fit-takografu diġitali 

s-simboli tal-pajjiżi li fihom ikun inbeda u 

ntemm il-perjodu tax-xogħol ta' kuljum, 

kif ukoll fejn u meta x-xufier ikun qasam 

fruntiera fil-vettura, meta jasal fl-ewwel 

post ta' waqfien ippjanat."; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan isir sabiex jiġu evitati problemi prattiċi, pereżempju fit-trasport tal-passiġġieri, fejn il-

passiġġieri se jkollhom jistennew sakemm jinstab post xieraq u tiddaħħal il-kodiċi tal-pajjiż. 

 

Emenda  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 34 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-

xufier ikun għadda minn fruntiera għall-

oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' waqfien 

adattat. Stat Membru jista' jeħtieġ li x-

xufiera ta' vetturi li jwettqu operazzjonijiet 

tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu 

speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-

xufier ikun għadda minn fruntiera għall-

oħra fil-vettura meta jasal fl-ewwel post ta' 

waqfien ippjanat. Stat Membru jista' 

jeħtieġ li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 

operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 

tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 
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dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, diment li 

dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw 

dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi 

dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' 

April 1998. 

ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-

pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 

jkunu nnotifikaw dawk l-

ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-

Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998. 

Or. en 

 

Emenda  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 34 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum; kif ukoll fejn u meta x-

xufier ikun għadda minn fruntiera għall-

oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' waqfien 

adattat. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li 

x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 

operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 

tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 

ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-

pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 

jkunu nnotifikaw dawk l-

ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-

Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998. 

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-

takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 

fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-

xogħol ta' kuljum; kif ukoll fejn u meta x-

xufier ikun għadda minn fruntiera għall-

oħra fil-vettura meta jasal fl-ewwel żona ta' 

waqfien disponibbli. L-Istati Membri 

jistgħu jeħtieġu li x-xufiera ta' vetturi li 

jwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-

territorju tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 

ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-

pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 

jkunu nnotifikaw dawk l-

ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-

Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998. 

Or. it 

 

Emenda  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 41a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a) jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 "Artikolu 41a 

 Eżerċizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett 

għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-

Artikolu. 

 2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 33a(5) hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu 

ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-

rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar 

tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-

perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' 

setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien 

identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali 

estensjoni mhux aktar tard minn tliet 

xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

 3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 33a(5) tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak 

tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 

f'data aktar tard speċifikata fiha. Din ma 

għandhiex taffettwa l-validità ta' atti 

delegati diġà fis-seħħ. 

 4. Qabel l-adozzjoni ta' att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta l-

esperti maħtura minn kull Stat Membru 

skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

 5. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 



 

AM\1144455MT.docx 99/100 PE616.837v01-00 

 MT 

lill-Kunsill. 

 6. L-att delegat adottat skont l-

Artikolu 33a(5) għandu jidħol fis-seħħ 

biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien [xahrejn] min-notifika ta' dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 

t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill." 

Or. it 

Emenda  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt i 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (2a) fl-Artikolu 36(1), il-punt (i) huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum 

attwali u dawk użati mis-sewwieq fit-28 

jum ta' qabel, 

"(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum 

attwali u dawk użati mis-sewwieq fis-

56 jum ta' qabel,"; 

Or. en 

 

Emenda  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt iii 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (2b) Fl-Artikolu 36(1), il-punt iii huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

(iii) kull rekord manwali u kopja stampata 

li jkunu saru matul il-jum attwali u t-

28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-

Regolament u r-Regolament (KE) 

Nru 561/2006. 

"(iii) kull rekord manwali u kopja stampata 

li jkunu saru matul il-jum attwali u s-

56 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-

Regolament u r-Regolament (KE) 

Nru 561/2006."; 

Or. en 

 

Emenda  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 165/2014 

Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ii 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 2c 

 Fl-Artikolu 36(2), il-punt ii huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

(ii) kull rekord manwali u kopja stampata li 

jkunu saru matul il-jum attwali u t-28 jum 

ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament 

u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, 

"(iii) kull rekord manwali u kopja stampata 

li jkunu saru matul il-jum attwali u s-

56 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-

Regolament u r-Regolament (KE) 

Nru 561/2006."; 

Or. en 

 


