
AD\1164213MT.docx PE623.716v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2018/0064(COD)

3.10.2018

OPINJONI

tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jordi Solé



PE623.716v03-00 2/29 AD\1164213MT.docx

MT

PA_Legam



AD\1164213MT.docx 3/29 PE623.716v03-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) se tiżvolġi rwol importanti fil-qasam tal-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema. Peress li n-nisa huma kkonċentrati b'mod spoporzjonat u spiss 
involontarjament fix-xogħol prekarju, huwa importanti li jiġu introdotti miżuri sabiex tiġi 
żgurata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri anke f'dan il-qasam.

Din l-opinjoni hija intiża sabiex tintegra d-dimensjoni tal-ġeneri fil-qasam tal-kompetenzi tal-
ELA. L-ewwel nett, għandha l-għan li tintegra d-dimensjoni tal-ġeneri fl-implimentazzjoni 
taċ-ċiklu ta' politika. Il-proposti jinkludu l-implimentazzjoni ta' valutazzjonijiet tal-impatt fuq 
il-ġeneru u l-inklużjoni ta' indikaturi speċifiċi fil-programmi annwali u pluriennali, l-
implimentazzjoni tal-ibbaġitjar sensittiv għall-kwistjonijiet ta' ġeneru, l-inklużjoni ta' 
dimensjoni tal-ġeneri fil-monitoraġġ u r-rappurtar, il-ġbir ta' data mqassam skont il-ġeneru u 
l-koordinazzjoni mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE).

It-tieni nett, din l-opinjoni tiffoka fuq il-kompiti tal-ELA. Fil-kapaċità tagħha li tiffaċilita l-
aċċess għall-informazzjoni, l-ELA għandha tipprovdi informazzjoni speċifika dwar il-politiki 
tal-UE mmirati biex itejbu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam tal-politiki tax-xogħol u, fir-
rwol tagħha fil-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-identifikazzjoni ta' lakuni possibbli, l-ELA 
għandha tinkludi wkoll analiżi fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, b'kapitolu 
speċifiku dwar il-ġeneru.

Fl-aħħar nett, huwa importanti li l-ELA tiżgura kompożizzjoni bbilanċjata tal-ġeneri fl-
istruttura tagħha u r-rappreżentanza tal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa fil-grupp tal-
partijiet interessati.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Awtorità jenħtieġ li twettaq l-
attivitajiet tagħha fl-oqsma tal-mobbiltà 
tal-forza tax-xogħol u tal-koordinazzjoni 
tas-sigurtà soċjali transfruntiera, inkluż il-
moviment liberu tal-ħaddiema, l-
istazzjonar tal-ħaddiema u servizzi mobbli 
ħafna. Jenħtieġ li ttejjeb ukoll il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-

(6) L-Awtorità jenħtieġ li twettaq l-
attivitajiet tagħha fl-oqsma tal-mobbiltà 
tal-ħaddiema u tal-koordinazzjoni tas-
sigurtà soċjali transfruntiera, inkluż il-
moviment liberu tal-ħaddiema, l-
istazzjonar tal-ħaddiema u servizzi mobbli 
ħafna. Jenħtieġ li ttejjeb ukoll il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-
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indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat. 
F'każijiet fejn l-Awtorità, matul il-
prestazzjoni tal-attivitajiet tagħha, issir 
konxja ta' irregolaritajiet suspettati, inkluż 
f'oqsma tad-dritt tal-Unjoni lil hinn mill-
kamp ta' applikazzjoni tagħha, tali ksur tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tar-regoli tas-
saħħa u tas-sikurezza, jew tal-impjieg ta' 
ċittadini li qed jgħixu hemm b'mod illegali, 
jenħtieġ li tkun tista' tirrapportahom u 
tikkoopera dwar dawn il-kwistjonijiet mal-
Kummissjoni, mal-korpi kompetenti tal-
Unjoni, u mal-awtoritajiet nazzjonali fejn 
xieraq.

indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat u x-
xogħol prekarju, kif ukoll ix-xogħol 
furzat u l-isfruttament, il-kumpaniji tal-
isem, il-kumpaniji frawdolenti, l-impjieg 
indipendenti fittizju u kumpaniji li 
jaġixxu ta' paraventu għan-netwerks tat-
traffikar tal-bnedmin u tal-iskjavitù, li 
għalihom in-nisa ħaddiema huma 
partikolarment vulnerabbli. F'każijiet fejn 
l-Awtorità, matul il-prestazzjoni tal-
attivitajiet tagħha, issir konxja ta' 
irregolaritajiet suspettati, inkluż f'oqsma 
tad-dritt tal-Unjoni lil hinn mill-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha, tali ksur tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tar-regoli tas-
saħħa u tas-sikurezza, jew tal-impjieg ta' 
ċittadini li qed jgħixu hemm b'mod illegali, 
jenħtieġ li tkun tista' tirrapportahom u 
tikkoopera dwar dawn il-kwistjonijiet mal-
Kummissjoni, mal-korpi kompetenti tal-
Unjoni u mal-awtoritajiet nazzjonali fejn 
xieraq.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Awtorità jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għall-iffaċilitar tal-
moviment liberu tal-ħaddiema rregolat 
permezz tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39, id-Direttiva 2014/54/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill40 u r-
Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill41. Jenħtieġ li 
tiffaċilita l-istazzjonar tal-ħaddiema li 
huma amministrati mid-Direttiva 96/71/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42, u 
d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill43, inkluż billi 
tappoġġa l-infurzar ta' dawk id-
dispożizzjonijiet implimentati permezz ta' 
ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali f'konformità mal-prattiċi tal-

(7) L-Awtorità jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għall-iffaċilitar tal-
moviment liberu tal-ħaddiema rregolat 
permezz tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill39, id-Direttiva 2014/54/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill40 u r-
Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill41. Jenħtieġ li 
tiffaċilita l-istazzjonar tal-ħaddiema li 
huma amministrati mid-Direttiva 96/71/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill42, u 
d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill43, inkluż billi 
tappoġġa l-infurzar ta' dawk id-
dispożizzjonijiet implimentati permezz ta' 
ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali f'konformità mal-prattiki tal-
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Istati Membri. Jenħtieġ li tgħin ukoll fil-
koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali rregolat permezz tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill44, ir-Regolament 
(KE) Nru 987/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill45, ir-
Regolament (UE) 1231/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill46; kif ukoll ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1408/7147 u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 574/7248.

Istati Membri. Jenħtieġ li tgħin ukoll fil-
koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali rregolati permezz tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill44, ir-Regolament 
(KE) Nru 987/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill45, ir-
Regolament (UE) 1231/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill46; kif ukoll ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1408/7147 u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 574/7248. L-Awtorità jenħtieġ li 
tikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra 
t-traffikar tal-bnedmin, fir-rigward tal-
isfruttament sesswali, xogħol, organi jew 
servitù domestika kif ukoll tipproteġi lill-
ħaddiema minn xogħol furzat fl-Ewropa.
It-traffikar tal-bnedmin huwa fenomenu 
transnazzjonali kumpless li jista' jiġi 
ttrattat b'mod effikaċi biss jekk l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri 
jaħdmu flimkien b'mod ikkoordinat 
sabiex tiġi evitata għażla opportunistika 
tal-ġurisdizzjoni minn gruppi u individwi 
kriminali, u jenħtieġ, f'dan il-kuntest, li l-
enfasi titqiegħed fuq l-identifikazzjoni u l-
protezzjoni ta' vittmi potenzjali u attwali 
b'perspettiva trasversali integrata;
Għalhekk, l-Awtorità jista' jkollha rwol 
importanti fil-ġlieda kontra t-traffikar 
billi timplimenta u/jew tiffaċilita l-
kontrolli u l-ispezzjonijiet transfruntiera, 
u billi tintegra l-ġeneru fl-ispezzjonijiet 
tax-xogħol, mingħajr madankollu ma 
tissostitwixxi l-ispezzjonijiet nazzjonali u 
l-attivitajiet ta' infurzar nazzjonali.

_________________ _________________

39 Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 141, 
27.5.2011, p. 1).

39 Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 141, 
27.5.2011, p. 1).

40 Id-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw 
l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq 
ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu 

40 Id-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw 
l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq 
ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu 
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tal-ħaddiema (ĠU L 128, 30.4.2014, p. 8). tal-ħaddiema (ĠU L 128, 30.4.2014, p. 8).

41 Ir-Regolament (UE) 589/2016 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew 
ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess 
tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 
integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 
u li jemenda Regolamenti (UE) 
Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 
(ĠU L 107, 22.04.2016, p. 1).

41 Ir-Regolament (UE) 589/2016 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew 
ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess 
tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 
integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol 
u li jemenda Regolamenti (UE) 
Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 
(ĠU L 107, 22.04.2016, p. 1).

42 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

42 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

43 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament 
ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' 
servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-
Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 
28.05.2014, p. 11).

43 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament 
ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' 
servizzi u li temenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-
Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 
28.05.2014, p. 11).

44 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 
30.4.2004, p.1, corrigendum ĠU L 200, 
7.6.2004, p. 1).

44 Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 
30.4.2004, p.1, corrigendum ĠU L 200, 
7.6.2004, p. 1).

45 Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-
proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali 
(ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

45 Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 li jistabbilixxi l-
proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali 
(ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

46 Ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2010 li jestendi r-
Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-
Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b'dawn ir-Regolamenti unikament 

46 Ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2010 li jestendi r-
Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-
Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b'dawn ir-Regolamenti unikament 
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minħabba n-nazzjonalità tagħhom (ĠU 
L 344, 29.12.2010, p. 1).

minħabba n-nazzjonalità tagħhom (ĠU 
L 344, 29.12.2010, p. 1).

47 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-
applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali 
għall-persuni impjegati u l-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità 
(ĠU L 149, 5.7.1971 p. 2).

47 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-
applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali 
għall-persuni impjegati u l-familja
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità 
(ĠU L 149, 5.7.1971 p. 2).

48 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li 
jistipula l-proċedura għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi 
ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati u 
l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-
Komunità (ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1).

48 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li 
jistipula l-proċedura għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi 
ta' sigurtà soċjali għal persuni impjegati u 
l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-
Komunità (ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1).

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità tista' u jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. 
Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE t-traffikar tal-bnedmin huwa definit bħala r-
reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-kenn jew l-akkoljenza ta' persuni, inkluż l-iskambju 
jew it-trasferiment tal-kontroll fuq dawk il-persuni, permezz tat-theddid jew l-użu tal-forza 
jew forom oħra ta' ġegħil, ta' ħtif, ta' frodi, ta' qerq, ta' abbuż tal-poter jew ta' pożizzjoni ta' 
vulnerabbiltà jew tal-għoti jew tar-riċeviment ta' ħlasijiet jew benefiċċji biex jinkiseb il-
kunsens ta' persuna li jkollha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament; billi l-
isfruttament għandu jinkludi, bħala minimu, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' oħrajn jew 
forom oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew servizzi furzati, inkluż is-sisija, l-iskjavitù jew 
prattika simili għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid 
ta' organi; Il-vittmi tat-traffikar jinstabu f'attivitajiet legali u illegali differenti, fost l-oħrajn, 
iżda mhux b'mod eżawrjenti, l-agrikoltura, l-ipproċessar tal-ikel, l-industrija tas-sess, ix-
xogħol domestiku, il-manifattura, il-kura, it-tindif, industriji oħra (b'mod partikolari l-
industriji tas-servizzi). Il-maġġoranza tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin identifikati ġejjin 
minn pajjiż tal-UE. Skont l-ewwel rapport tal-Kummissjoni dwar il-progress li sar fil-ġlieda 
kontra t-traffikar tal-bnedmin tal-2016, tnejn minn kull tliet (67 %) vittmi rreġistrati fl-UE 
ġew traffikati għall-isfruttament sesswali; 21 % għal tipi oħra ta' xogħol furzat.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għal dawn il-finijiet, l-Awtorità 
jenħtieġ li tikkoopera ma' inizjattivi u 

(12) Għal dawn il-finijiet, l-Awtorità 
jenħtieġ li tikkoopera ma' inizjattivi u 
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netwerks rilevanti oħrajn tal-Unjoni, b'mod 
partikolari in-Netwerk Ewropew tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)54, in-
Netwerk Enterprise Europe55, il-Punt 
Fokali tal-Fruntieri56 u SOLVIT57, kif ukoll 
mas-servizzi nazzjonali rilevanti bħall-
korpi biex tippromwovi trattament ekwu u 
biex tappoġġa lill-ħaddiema tal-Unjoni u l-
membri tal-familja tagħhom, maħtura mill-
Istati Membri skont id-Direttiva
2014/54/UE, u l-punti ta' kuntatt nazzjonali 
maħtura skont id-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill58 biex 
jipprovdu informazzjoni fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa. L-Awtorità jenħtieġ li tesplora 
wkoll sinerġiji mal-e-Card59 Ewropea tas-
servizzi proposta, notevolment fir-rigward 
ta' dawk il-każijiet li fihom l-Istati Membri 
jiddeċiedu dwar is-sottomissjoni tad-
dikjarazzjonijiet fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati permezz tal-pjattaforma tal-e-
Card. L-Awtorità jenħtieġ li tieħu post il-
Kummissjoni fil-ġestjoni tal-uffiċċju 
Ewropew ta' Koordinazzjoni tan-Netwerk 
tas-Servizzi Ewropej tax-Xogħol 
(“EURES”) stabbilit skont ir-Regolament 
(UE) Nru 2016/589, inkluż id-definizzjoni 
tal-ħtiġijiet tal-utent u tar-rekwiżiti tan-
negozju għall-effettività tal-portal EURES 
u tas-servizzi tal-IT relatati, iżda teskludi l-
forniment tal-IT, u l-operat u l-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-IT, li se tkompli tkun 
żgurata mill-Kummissjoni.

netwerks rilevanti oħrajn tal-Unjoni, b'mod 
partikolari n-Netwerk Ewropew tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)54, in-
Netwerk Enterprise Europe55, il-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade 
Unions (KETU), il-Punt Fokali tal-
Fruntieri56 u SOLVIT57, kif ukoll mas-
servizzi nazzjonali rilevanti bħall-korpi 
biex tippromwovi trattament ekwu u biex 
tappoġġa lill-ħaddiema tal-Unjoni u l-
membri tal-familja tagħhom, maħtura mill-
Istati Membri skont id-
Direttiva 2014/54/UE, u l-punti ta' kuntatt 
nazzjonali maħtura skont id-
Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill58 biex jipprovdu 
informazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa. 
L-Awtorità jenħtieġ li tesplora wkoll 
sinerġiji mal-e-Card59 Ewropea tas-servizzi 
proposta, notevolment fir-rigward ta' dawk 
il-każijiet li fihom l-Istati Membri 
jiddeċiedu dwar is-sottomissjoni tad-
dikjarazzjonijiet fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati permezz tal-pjattaforma tal-e-
Card. L-Awtorità jenħtieġ li tieħu post il-
Kummissjoni fil-ġestjoni tal-uffiċċju 
Ewropew ta' Koordinazzjoni tan-Netwerk 
tas-Servizzi Ewropej tax-Xogħol 
(“EURES”) stabbilit skont ir-Regolament 
(UE) Nru 2016/589, inkluż id-definizzjoni 
tal-ħtiġijiet tal-utent u tar-rekwiżiti tan-
negozju għall-effettività tal-portal EURES 
u tas-servizzi tal-IT relatati, iżda teskludi l-
forniment tal-IT, u l-operat u l-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-IT, li se tkompli tkun 
żgurata mill-Kummissjoni.

_________________ _________________

54 Id-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Mejju 2014 dwar kooperazzjoni mtejba 
bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) 
(ĠU L 159, 28.5.2014, p. 32).

54 Id-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Mejju 2014 dwar kooperazzjoni mtejba 
bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) 
(ĠU L 159, 28.5.2014, p. 32).

55 Netwerk Enterprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Netwerk Enterprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew, Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-

56 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew, Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-
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fruntieri tal-UE, COM(2017)534. fruntieri tal-UE, COM(2017)534.

57 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tas-17 ta' Settembru 2013 fuq il-prinċipji li 
jirregolaw is-SOLVIT (ĠU L 249, 
19.9.2011, p. 10).

57 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tas-17 ta' Settembru 2013 fuq il-prinċipji li 
jirregolaw is-SOLVIT (ĠU L 249, 
19.9.2011, p. 10).

58 Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 
2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-
pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

58 Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 
2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-
pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final u COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final u COM(2016) 823 
final.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Istati 
membri biex jindirizzaw l-irregolaritajiet 
b'dimensjoni transfruntiera f'rabta mad-
dritt tal-Unjoni fil-kamp tal-applikazzjoni 
tagħha, l-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa l-
awtoritajiet nazzjonali fit-twettiq ta' 
spezzjonijiet miftiehma u konġunti, inkluż 
billi tiffaċilita l-ispezzjonijiet f'konformità 
mal-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/67/UE. 
Dawn jenħtieġ li jseħħu fuq talba tal-Istati 
Membri jew fuq il-qbil tagħhom mas-
suġġeriment tal-Awtorità. L-Awtorità 
jenħtieġ li tipprovdi appoġġ strateġiku, 
loġistiku u tekniku lill-Istati Membri li 
jipparteċipaw fl-ispezzjonijiet miftiehma 
jew konġunti b'rispett komplut lejn ir-
rekwiżiti tal-kunfidenzjalità. L-
ispezzjonijiet jenħtieġ li jitwettqu fi qbil 
mal-Istati Membri konċernati u jseħħu 
kompletament fi ħdan il-qafas legali tad-
dritt nazzjonali tal-Istati Membri 
konċernati, li jenħtieġ li jsegwu fuq l-eżiti 
tal-ispezzjonijiet miftiehma u konġunti 
skont id-dritt nazzjonali.

(14) Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Istati 
Membri biex jindirizzaw l-irregolaritajiet 
b'dimensjoni transfruntiera f'rabta mad-
dritt tal-Unjoni fil-kamp tal-applikazzjoni 
tagħha, l-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa l-
awtoritajiet nazzjonali fit-twettiq ta' 
spezzjonijiet miftiehma u konġunti li jkunu 
sensittivi għall-kwistjonijiet ta' ġeneru, 
inkluż billi tiffaċilita l-ispezzjonijiet 
f'konformità mal-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2014/67/UE. Dawn jenħtieġ li 
jseħħu fuq talba tal-Istati Membri jew fuq 
il-qbil tagħhom mas-suġġeriment tal-
Awtorità. L-Awtorità jenħtieġ li tipprovdi 
appoġġ strateġiku, loġistiku u tekniku lill-
Istati Membri li jipparteċipaw fl-
ispezzjonijiet miftiehma jew konġunti 
b'rispett komplut lejn ir-rekwiżiti tal-
kunfidenzjalità. L-ispezzjonijiet jenħtieġ li 
jitwettqu fi qbil mal-Istati Membri 
kkonċernati u jseħħu kompletament fi 
ħdan il-qafas legali tad-dritt nazzjonali tal-
Istati Membri kkonċernati, li jenħtieġ li 
jsegwu fuq l-eżiti tal-ispezzjonijiet 
miftiehma u konġunti skont id-dritt 
nazzjonali.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex iżżomm kont tax-xejriet, tal-
isfidi jew tal-lakuni emerġenti fl-oqsma tal-
mobbiltà tal-forza tax-xogħol u tal-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, l-
Awtorità jenħtieġ li tiżviluppa kapaċità 
analitika u valutazzjoni tar-riskju. Din 
jenħtieġ li tinvolvi t-twettiq ta' analiżi u 
studji tas-suq tax-xogħol, kif ukoll 
reviżjonijiet bejn il-pari. L-Awtorità 
jenħtieġ li timmonitorja l-iżbilanċi 
potenzjali f'termini tal-ħiliet u tal-flussi 
tax-xogħol transfruntiera, inkluż l-impatt 
possibbli tagħhom fuq il-koeżjoni 
territorjali. L-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa 
wkoll il-valutazzjoni tar-riskju msemmija 
fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/67/UE. 
L-Awtorità jenħtieġ li tiżgura sinerġiji u 
komplementarjetà ma' Aġenziji tal-Unjoni 
oħrajn jew servizzi jew netwerks. Dan 
jenħtieġ li jinkludi t-tfittix ta' input minn 
SOLVIT u servizzi simili dwar il-problemi 
rikorrenti li jiltaqgħu magħhom l-individwi 
u n-negozji fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom fl-oqsma taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Awtorità. L-Awtorità 
jenħtieġ li tiffaċilita wkoll u tissimplifika l-
attivitajiet tal-ġbir tad-dejta previsti mid-
drittijiet rilevanti tal-Unjoni fil-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha. Dan ma jinvolvix il-
ħolqien ta' obbligi ta' rapportar ġodda 
għall-Istati Membri.

(15) Sabiex iżżomm kont tax-xejriet, tal-
isfidi jew tal-lakuni emerġenti fl-oqsma tal-
mobbiltà tal-ħaddiema u tal-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, l-
Awtorità jenħtieġ li tiżviluppa kapaċità 
analitika u valutazzjoni tar-riskju. Din 
jenħtieġ li tinvolvi t-twettiq ta' analiżi u 
studji tas-suq tax-xogħol, kif ukoll 
reviżjonijiet bejn il-pari, u meta dan isir 
jenħtieġ li dejjem tiġi integrata l-
perspettiva tal-ġeneru u jintużaw 
indikaturi bbażati fuq il-ġeneru. L-
Awtorità jenħtieġ li timmonitorja l-
iżbilanċi potenzjali f'termini tal-ħiliet u tal-
flussi transfruntiera u tal-ġeneru tax-
xogħol, inkluż l-impatt possibbli tagħhom 
fuq il-koeżjoni territorjali u soċjali. L-
Awtorità jenħtieġ li tappoġġa wkoll il-
valutazzjoni tar-riskju msemmija fl-
Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/67/UE. L-
Awtorità jenħtieġ li tiżgura sinerġiji u 
komplementarjetà ma' Aġenziji tal-Unjoni 
oħrajn jew servizzi jew netwerks. Dan 
jenħtieġ li jinkludi t-tfittix ta' input minn 
SOLVIT u servizzi simili dwar il-problemi 
rikorrenti li jiltaqgħu magħhom l-individwi 
u n-negozji fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom fl-oqsma taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Awtorità. L-Awtorità 
jenħtieġ li tiffaċilita u tissimplifika wkoll l-
attivitajiet tal-ġbir tad-data previsti mid-
drittijiet rilevanti tal-Unjoni fil-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha. Dan ma jinvolvix il-
ħolqien ta' obbligi ta' rapportar ġodda 
għall-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal regolament
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Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex issaħħaħ il-kapaċità tal-
awtoritajiet nazzjonali u ttejjeb il-
konsistenza fl-applikazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha, l-Awtorità jenħtieġ li tipprovdi 
assistenza operattiva lill-awtoritajiet 
nazzjonali, inkluż permezz tal-iżvilupp ta' 
linji gwida prattiċi, l-istabbiliment ta' 
programmi ta' taħriġ u tagħlim bejn il-pari, 
il-promozzjoni ta' proġetti ta' assistenza 
reċiproka, l-iffaċilitar tal-iskambji tal-
persunal bħal dawk msemmija fl-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2014/67/UE, u 
appoġġ għall-Istati Membri fl-
organizzazzjoni ta' kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni li jinformaw lill-
individwi u lil min iħaddem dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom. L-Awtorità 
jenħtieġ li tippromwovi l-iskambju, id-
disseminazzjoni u l-użu ta' prassi tajbin.

(16) Biex issaħħaħ il-kapaċità tal-
awtoritajiet nazzjonali u ttejjeb il-
konsistenza fl-applikazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha, l-Awtorità jenħtieġ li tipprovdi 
assistenza operattiva lill-awtoritajiet 
nazzjonali, inkluż permezz tal-iżvilupp ta' 
linji gwida prattiċi, l-istabbiliment ta' 
programmi ta' taħriġ u tagħlim bejn il-pari, 
il-promozzjoni ta' proġetti ta' assistenza 
reċiproka, l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneru fit-taħriġ għall-
ispetturi l-ġodda u dawk fis-servizz, l-
iffaċilitar tal-iskambji tal-persunal bħal 
dawk msemmija fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2014/67/UE, u appoġġ għall-Istati 
Membri fl-organizzazzjoni ta' kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni li jinformaw lill-
individwi u lil min iħaddem dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom. L-Awtorità 
jenħtieġ li tippromwovi l-iskambju, id-
disseminazzjoni u l-użu ta' prassi tajbin.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi 
rispettivi tagħhom, l-Awtorità jenħtieġ li 
tikkoopera ma' aġenziji oħrajn tal-Unjoni, 
b'mod partikolari dawk stabbiliti fil-qasam 
tal-impjieg u tal-politika soċjali, fejn tibni 
fuq l-għarfien espert tagħhom u 
timmassimizza s-sinerġiji: il-Fondazzjoni 
Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-
Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali (Cedefop), l-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol (EU-OSHA) u l-Fondazzjoni
Ewropea għat-Taħriġ (ETF), kif ukoll, fir-

(30) Fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi 
rispettivi tagħhom, l-Awtorità jenħtieġ li 
tikkoopera ma' aġenziji oħrajn tal-Unjoni, 
b'mod partikolari dawk stabbiliti fil-qasam 
tal-impjieg u tal-politika soċjali, fejn tibni 
fuq l-għarfien espert tagħhom u 
timmassimizza s-sinerġiji: il-Fondazzjoni 
Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-
Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali (Cedefop), l-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol (EU-OSHA), il-Fondazzjoni
Ewropea għat-Taħriġ (ETF) u l-Istitut 
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rigward tal-ġlieda kontra l-kriminalità u t-
traffikar tal-bnedmin, mal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-
Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-
Ġustizzja Kriminali (Eurojust).

Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(EIGE), kif ukoll, fir-rigward tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità u t-traffikar tal-
bnedmin, mal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja 
Kriminali (Eurojust).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Skont id-definizzjoni, l-għan tal-
mobbiltà ġusta jinkludi r-rispett għall-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-eliminazzjoni 
tal-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa 
b'mod konformi mal-Artikolu 157(3) tat-
TFUE, li jippermetti lill-Unjoni tadotta 
leġiżlazzjoni li tiżgura opportunitajiet 
indaqs u trattament ugwali fir-rigward 
tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Filwaqt li l-ugwaljanza bejn is-
sessi hija prinċipju stabbilit fil-livell tal-
UE fir-rigward ta' ħaddiema mobbli u 
transfruntieri, differenzi u inugwaljanzi 
enormi bejn l-Istati Membri qed jesponu 
dejjem aktar lill-impjegati nisa għal 
diskrepanza dejjem akbar fil-pagi u l-
pensjonijiet u t-telf ta' drittijiet matul il-
perjodu ta' trasferiment, stazzjonar jew 
impjieg transfruntier.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Ir-rispett tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-għan li jiġu eliminati l-
inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel huma 
rikonoxxuti fit-TFUE, b'mod partikolari 
fl-Artikolu 157(3), li jipprevedi l-adozzjoni 
mill-Unjoni ta' atti leġiżlattivi sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
opportunitajiet indaqs u trattament ugwali 
fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol, 
filwaqt li l-Artikolu 157(4) tat-TFUE 
jippermetti lill-Istati Membri jżommu jew 
jadottaw miżuri li jipprovdu vantaġġi 
speċifiċi sabiex ikun aktar faċli għall-
ġeneru l-anqas irrappreżentat li jwettaq 
attività vokazzjonali jew sabiex 
jipprevjenu żvantaġġi fil-karrieri 
professjonali jew jikkumpensaw 
għalihom.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiffaċilita l-aċċess għall-individwi u 
għal min iħaddem għall-informazzjoni 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom kif 
ukoll is-servizzi rilevanti;

(a) tiffaċilita l-aċċess għall-individwi u 
għal min iħaddem, flimkien mal-korpi li 
jirrappreżentawhom, għall-informazzjoni 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom kif 
ukoll is-servizzi rilevanti, inkluża 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
pensjoni u l-liv tal-maternità, tal-
paternità, tal-ġenitur u tal-persuni li 
jindokraw;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fl-infurzar transfruntiera tad-
dritt rilevanti tal-Unjoni, inkluż l-iffaċilitar 
ta' spezzjonijiet konġunti;

(b) tappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fl-infurzar transfruntiera tad-
dritt rilevanti tal-Unjoni, inkluż l-iffaċilitar 
ta' spezzjonijiet konġunti li jkunu sensittivi 
għall-kwistjonijiet ta' ġeneru;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiffaċilita l-aċċess għall-
informazzjoni mill-individwi u minn min 
iħaddem dwar id-drittijiet u l-obbligi 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera kif ukoll 
aċċess għal servizzi tal-mobbiltà tal-forza 
tax-xogħol transfruntiera, f'konformità 
mal-Artikoli 6 u 7;

(a) tiffaċilita l-aċċess għall-
informazzjoni minn individwi u min
iħaddem, flimkien mal-korpi li 
jirrappreżentawhom, dwar id-drittijiet u l-
obbligi u l-pagi f'sitwazzjonijiet 
transfruntiera kif ukoll aċċess għal servizzi 
ta' mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema, 
f'konformità mal-Artikoli 6 u 7;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkoordina u tappoġġa 
spezzjonijiet miftiehma u konġunti, 
f'konformità mal-Artikoli 9 u 10;

(c) tikkoordina u tappoġġa 
spezzjonijiet miftiehma u konġunti li jkunu 
sensittivi għall-kwistjonijiet ta' ġeneru, 
f'konformità mal-Artikoli 9 u 10;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) twettaq analiżi u valutazzjonijiet 
tar-riskju dwar kwistjonijiet tal-mobbiltà 

(d) tniedi analiżi u twettaq 
valutazzjonijiet tar-riskju billi tagħmel użu 
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tal-forza tax-xogħol transfruntiera, 
f'konformità mal-Artikolu 11;

sħiħ mir-riċerka eżistenti jew titlob 
riċerka ġdida, u użu minn indikaturi 
bbażati fuq il-ġeneru maħluqa minn 
aġenziji rilevanti oħra tal-UE, 
partikolarment l-EIGE u l-Eurofound 
dwar kwistjonijiet ta' mobbiltà
transfruntiera tal-ħaddiema, f'konformità 
mal-Artikolu 11;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tappoġġa lill-Istati Membri fil-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fl-
Ewropa

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tipprovdi informazzjoni rilevanti 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-individwi 
f'sitwazzjonijiet tal-mobbiltà tal-forza tax-
xogħol transfruntiera;

(a) tipprovdi informazzjoni rilevanti 
dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-individwi 
f'sitwazzjonijiet tal-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema, inkluża 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
pensjoni u l-liv tal-maternità, tal-
paternità, tal-ġenitur u tal-persuni li 
jindokraw;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tippromwovi l-opportunitajiet biex (b) tippromwovi l-opportunitajiet 
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tappoġġa l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol 
tal-individwi, inkluż permezz ta' gwida 
dwar l-aċċess għat-tagħlim u għat-taħriġ 
tal-lingwa;

ugwali biex tappoġġa l-mobbiltà tal-
ħaddiema u l-familji, inkluż permezz ta' 
gwida dwar l-aċċess għat-tagħlim u għat-
taħriġ tal-lingwa;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tipprovdi 
servizzi lill-individwi u lil min iħaddem 
biex tiffaċilita l-mobbiltà tal-forza tax-
xogħol fl-Unjoni. Għal dak il-fini, l-
Awtorità għandha:

1. L-Awtorità għandha tipprovdi 
servizzi lill-individwi u lil min iħaddem kif 
ukoll lill-korpi li jirrappreżentawhom biex 
tiffaċilita l-mobbiltà tal-ħaddiema fl-
Unjoni b'rispett sħiħ għad-drittijiet 
imħaddna fit-Trattati u l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE u 
kkodifikati fil-Pilastru tad-Drittijiet 
Soċjali Ewropej, għall-awtonomija tas-
sħab soċjali u s-sistemi ta' negozjar 
kollettiv nazzjonali. Għal dak il-fini, l-
Awtorità għandha:

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tippromwovi l-iżvilupp ta' 
inizjattivi li jappoġġaw il-mobbiltà 
transfruntiera tal-individwi, inkluż skemi 
tal-mobbiltà mmirati;

(a) tippromwovi l-iżvilupp ta' 
inizjattivi li jappoġġaw il-mobbiltà 
transfruntiera tal-individwi, inkluż skemi 
tal-mobbiltà mmirati u approċċi li jkunu 
sensittivi għall-kwistjonijiet ta' ġeneru;

Emenda 21

Proposta għal regolament

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tikkoopera ma' inizjattivi u (c) tikkoopera ma' inizjattivi u 
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netwerks tal-Unjoni oħrajn, bħan-Netwerk 
Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, in-Netwerk Enterprise Europe u 
l-Punt Fokali tal-Fruntieri, b'mod 
partikolari biex jidentifikaw u jegħlbu 
ostakli transfruntiera għall-mobbiltà tal-
forza tax-xogħol;

netwerks tal-Unjoni oħrajn, bħan-Netwerk 
Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, in-Netwerk Enterprise Europe, il-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade 
Unions (ETUC) u l-Punt Fokali tal-
Fruntieri u l-EIGE, b'mod partikolari biex 
jidentifikaw u jegħlbu ostakli transfruntiera 
għall-mobbiltà tal-ħaddiema;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità għandha tamministra l-
Uffiċċju Ewropew ta' Koordinazzjoni tal-
EURES u tiżgura li jissodisfa r-
responsabbiltajiet tiegħu f'konformità mal-
Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2016/589, 
ħlief għall-operat u l-iżvilupp tekniku tal-
portal EURES u s-servizzi relatati tal-IT, li 
se jkomplu jiġu amministrati mill-
Kummissjoni. L-Awtorità, taħt ir-
responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv kif 
stipulat fl-Artikolu 23(4)(k), għandha 
tiżgura li din l-attività tikkonforma 
kompletament mar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
applikabbli, inkluż ir-rekwiżit tal-ħatra ta' 
Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Dejta, 
f'konformità mal-Artikolu 37.

2. L-Awtorità għandha tamministra l-
Uffiċċju Ewropew ta' Koordinazzjoni tal-
EURES u tiżgura li jissodisfa r-
responsabbiltajiet tiegħu f'konformità mal-
Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2016/589, 
ħlief għall-operat u l-iżvilupp tekniku tal-
portal EURES u s-servizzi relatati tal-IT, li 
se jkomplu jiġu amministrati mill-
Kummissjoni. L-Awtorità, taħt ir-
responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv kif 
stipulat fl-Artikolu 23(4)(k), għandha 
tiżgura li din l-attività tikkonforma 
kompletament mar-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni applikabbli fil-qasam tal-
protezzjoni u l-aċċessibbiltà tad-data, 
inkluż ir-rekwiżit tal-ħatra ta' Uffiċjali tal-
Protezzjoni tad-Data, f'konformità mal-
Artikolu 37.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tippromwovi u tikkondividi l-aħjar 
prassi;

(c) tippromwovi u tikkondividi l-aħjar 
prattiki fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-
Unjoni inkluż fl-oqsma ta' bilanċ bejn il-
ħajja privata u dik professjonali u l-
eliminazzjoni tad-differenza fil-pagi u l-



PE623.716v03-00 18/29 AD\1164213MT.docx

MT

pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa u l-
ħinijiet massimi ta' xogħol;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koordinazzjoni ta' spezzjonijiet miftiehma 
u konġunti

Koordinazzjoni ta' spezzjonijiet miftiehma 
u konġunti li jkunu sensittivi għall-
kwistjonijiet ta' ġeneru

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba ta' Stat Membru wieħed 
jew ħafna, l-Awtorità għandha tikkoordina 
spezzjonijiet miftiehma jew konġunti fl-
oqsma fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kompetenzi tal-Awtorità. It-talba tista' tiġi 
sottomessa minn Stat Membru wieħed jew 
diversi. L-Awtorità tista' tissuġġerixxi 
wkoll lill-awtoritajiet tal-Istati Membri 
konċernati li jwettqu spezzjoni miftiehma 
jew konġunta.

1. Fuq talba ta' Stat Membru wieħed 
jew ħafna, l-Awtorità għandha tikkoordina 
spezzjonijiet miftiehma jew konġunti fl-
oqsma fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kompetenzi tal-Awtorità. It-talba tista' tiġi 
sottomessa minn Stat Membru wieħed jew 
diversi. L-Awtorità tista' tissuġġerixxi 
wkoll lill-awtoritajiet tal-Istati Membri 
konċernati jwettqu spezzjoni miftiehma 
jew konġunta li tkun sensittiva għall-
kwistjonijiet ta' ġeneru, speċjalment 
f'każijiet fejn tirċievi rapporti minn 
individwi privati jew gruppi ta' individwi 
jew l-korpi li jirrappreżentawhom dwar 
ksur serju tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward 
tal-mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Fejn l-awtorità ta' Stat Membru 
tiddeċiedi li ma tipparteċipax jew li ma 
twettaqx l-ispezzjoni miftiehma jew 
konġunta msemmija fil-paragrafu 1, 
għandha tinforma lill-Awtorità bil-miktub 
bir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha 
debitament minn qabel. F'tali każijiet, l-
Awtorità għandha tinforma lill-awtoritajiet 
nazzjonali l-oħrajn konċernati.

2. Fejn l-awtorità ta' Stat Membru 
tiddeċiedi li ma tipparteċipax jew li ma 
twettaqx l-ispezzjoni miftiehma jew 
konġunta li tkun sensittiva għall-
kwistjonijiet ta' ġeneru msemmija fil-
paragrafu 1, għandha tinforma lill-Awtorità 
bil-miktub bir-raġunijiet għad-deċiżjoni 
tagħha debitament minn qabel. F'tali 
każijiet, l-Awtorità għandha tinforma lill-
awtoritajiet nazzjonali l-oħrajn 
ikkonċernati.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-organizzazzjoni ta' spezzjoni 
miftiehma jew konġunta għandha tkun 
soġġetta għall-qbil minn qabel tal-Istati 
Membri parteċipanti kollha permezz tal-
Uffiċjali Nazzjonali ta' Kollegament 
tagħhom. Fil-każ li Stat Membru wieħed 
jew iktar jirrifjutaw li jipparteċipaw fi 
spezzjoni miftiehma jew konġunta, l-
awtoritajiet nazzjonali l-oħrajn jistgħu, fejn 
xieraq, iwettqu biss l-ispezzjoni miftiehma 
jew konġunta fl-Istati Membri parteċipanti. 
L-Istati Membri li jirrifjutaw li 
jipparteċipaw fl-ispezzjoni għandhom 
iżommu kunfidenzjali l-informazzjoni 
dwar l-ispezzjoni prevista.

3. L-organizzazzjoni ta' spezzjoni 
miftiehma jew konġunta li tkun sensittiva 
għall-kwistjonijiet ta' ġeneru għandha 
tkun soġġetta għall-qbil minn qabel tal-
Istati Membri parteċipanti kollha permezz 
tal-Uffiċjali Nazzjonali ta' Kollegament 
tagħhom. Fil-każ li Stat Membru wieħed 
jew iktar jirrifjutaw li jipparteċipaw fi 
spezzjoni miftiehma jew konġunta, l-
awtoritajiet nazzjonali l-oħrajn jistgħu, fejn 
xieraq, iwettqu biss l-ispezzjoni miftiehma 
jew konġunta fl-Istati Membri parteċipanti. 
L-Istati Membri li jirrifjutaw li 
jipparteċipaw fl-ispezzjoni għandhom 
iżommu kunfidenzjali l-informazzjoni 
dwar l-ispezzjoni prevista.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ftehim għall-istabbiliment ta' 
spezzjoni konġunta (“il-ftehim tal-
ispezzjoni konġunta”) bejn l-Istati Membri 
parteċipanti u l-Awtorità għandha 

1. Ftehim għall-istabbiliment ta' 
spezzjoni konġunta li tkun sensittiva għall-
kwistjonijiet ta' ġeneru (“il-ftehim tal-
ispezzjoni konġunta”) bejn l-Istati Membri 
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tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-twettiq 
ta' tali eżerċizzju. Il-ftehim tal-ispezzjoni 
konġunta jista' jinkludi dispożizzjonijiet li 
jagħmluha possibbli biex ladarba maqbula 
u ppjanati l-ispezzjonijiet konġunti iseħħu 
malajr. L-Awtorità għandha tistabbilixxi 
ftehim mudell.

parteċipanti u l-Awtorità għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għat-twettiq 
ta' tali eżerċizzju. Il-ftehim tal-ispezzjoni 
konġunta għandu jinkludi dispożizzjonijiet 
li jagħmluha possibbli biex ladarba 
maqbula u ppjanati l-ispezzjonijiet 
konġunti iseħħu malajr. L-Awtorità 
għandha tistabbilixxi ftehim mudell.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu 
spezzjoni miftiehma jew konġunta 
għandhom jirrapportaw lura għand l-
Awtorità dwar l-eżiti fi ħdan l-Istati 
Membri rispettivi tagħhom u dwar it-
tħaddim kumplessiv tal-ispezzjoni 
miftiehma jew konġunta.

5. L-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu 
spezzjoni miftiehma jew konġunta 
għandhom jirrapportaw lura għand l-
Awtorità dwar l-eżiti fi ħdan l-Istati 
Membri rispettivi tagħhom u dwar it-
tħaddim kumplessiv tal-ispezzjoni 
miftiehma jew konġunta, inkluża kull data 
mqassma skont il-ġeneru minn dawn l-
ispezzjonijiet.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-informazzjoni dwar l-
ispezzjonijiet miftiehma u konġunti 
għandha tkun inkluża fir-rapporti ta' kull 
tliet xhur li għandhom jiġu sottomessi lill-
Bord Amministrattiv. Fir-rapport tal-
attività annwali tal-Awtorità għandu jkun 
hemm inkluż rapport annwali dwar l-
ispezzjonijiet appoġġati mill-Awtorità.

6. L-informazzjoni dwar l-
ispezzjonijiet miftiehma u konġunti 
għandha tkun inkluża fir-rapporti ta' kull 
tliet xhur li għandhom jiġu sottomessi lill-
Bord Amministrattiv. Ir-rapport annwali 
dwar l-ispezzjonijiet appoġġati mill-
Awtorità, li għandu jintegra l-perspettiva 
tal-ġeneru u jinkludi data mqassma skont 
il-ġeneru u kapitlu separat dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi, għandu jkun
inkluż fir-rapport tal-attività annwali tal-
Awtorità u għandu jixxandar lill-pubbliku 
fis-sit tal-ELA.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità għandha tivvaluta r-
riskji u twettaq analiżi fir-rigward tal-flussi 
tax-xogħol transfruntiera, bħall-iżbilanċi 
tas-suq tax-xogħol, theddid speċifiku skont 
is-settur u problemi rikorrenti li jiltaqgħu 
magħhom l-individwi u min iħaddem 
f'rabta mal-mobbiltà transfruntiera. Għal 
dak il-fini, l-Awtorità għandha tiżgura l-
komplementarjetà ma' aġenziji u servizzi 
oħrajn tal-Unjoni, u tieħu mill-għarfien 
espert tagħhom, inkluż fl-oqsma ta' ħiliet 
ta' tbassir u tas-saħħa u tas-sikurezza fuq 
ix-xogħol. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-
Awtorità tista' twettaq analiżijiet u studji 
fil-fond u ffokati biex tinvestiga 
kwistjonijiet speċifiċi tal-mobbiltà tal-
forza tax-xogħol.

1. L-Awtorità għandha tivvaluta r-
riskji u twettaq analiżi, fejn tieħu 
inkunsiderazzjoni l-indikaturi bbażati fuq 
il-ġeneru, fir-rigward tal-flussi 
transfruntiera tal-ħaddiema, bħall-iżbilanċi 
tas-suq tax-xogħol, theddid speċifiku skont 
is-settur u problemi rikorrenti li jiltaqgħu 
magħhom l-individwi u min iħaddem 
f'rabta mal-mobbiltà transfruntiera. Għal 
dak il-fini, l-Awtorità għandha tiżgura l-
komplementarjetà ma' aġenziji u servizzi 
oħrajn tal-Unjoni, u tieħu mill-għarfien 
espert tagħhom, inkluż fl-oqsma ta' ħiliet 
ta' tbassir u tas-saħħa u tas-sikurezza fuq 
ix-xogħol. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-
Awtorità tista' twettaq analiżijiet u studji 
fil-fond u ffokati biex tinvestiga 
kwistjonijiet speċifiċi tal-mobbiltà tal-
ħaddiema. Dawk l-analiżijiet u l-istudji 
għandhom jintegraw il-perspettiva tal-
ġeneru u jinkludu kapitli separati dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Awtorità għandha tirrapporta
regolarment is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni, kif ukoll direttament lill-
Istati Membri konċernati, fejn tispjega l-
miżuri possibbli biex tindirizza d-dgħufiji 
identifikati.

3. L-Awtorità għandha tippreżenta
regolarment rapport tal-konstatazzjonijiet
tagħha lill-Kummissjoni, kif ukoll 
direttament lill-Istati Membri konċernati, 
fejn tispjega l-miżuri possibbli għall-
indirizzar tad-dgħufiji identifikati. Ir-
rapport għandu jintegra l-perspettiva tal-
ġeneru u jinkludi kapitlu separat dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità għandha tiġbor id-dejta
statistika miġbura u pprovduta mill-Istati 
Membri fl-oqsma tad-dritt tal-Unjoni fi 
ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kompetenzi tal-Awtorità. Meta tagħmel 
dan, l-Awtorità għandha tipprova 
tissimplifika l-attivitajiet attwali tal-ġabra 
tad-dejta f'dawk l-oqsma. Fejn rilevanti, 
għandu japplika l-Artikolu 16. L-Awtorità 
għandha tikkomunika mal-Kummissjoni 
(Eurostat) u tikkondividi r-riżultati tal-
attivitajiet tal-ġbir tad-dejta tagħha, fejn 
xieraq.

4. L-Awtorità għandha tiġbor id-data
statistika miġbura, imqassma skont il-
ġeneru u pprovduta mill-Istati Membri fl-
oqsma tad-dritt tal-Unjoni fi ħdan il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi tal-
Awtorità. Meta tagħmel dan, l-Awtorità 
għandha tipprova tissimplifika l-attivitajiet 
attwali tal-ġabra tad-data f'dawk l-oqsma. 
Fejn rilevanti, għandu japplika l-Artikolu 
16. L-Awtorità għandha tikkomunika mal-
Kummissjoni (Eurostat) u mal-Istitut 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(EIGE) u tikkondividi r-riżultati tal-
attivitajiet tal-ġbir tad-data tagħha, fejn 
xieraq.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Analiżi tal-koordinazzjoni tas-sigurtà 
soċjali

L-Awtorità għandha tivvaluta r-riskji u 
twettaq analiżijiet dwar il-koordinazzjoni 
tas-sigurtà soċjali fil-livell transfruntier 
bil-għan li jiġu identifikati n-nuqqasijiet 
possibbli u l-oqsma li jistgħu jittejbu. 
Dawk l-analiżijiet għandhom jiġu inklużi 
f'kapitlu separat dwar l-ugwaljanza bejn 
is-sessi.
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tippromwovi l-iskambju u d-
disseminazzjoni tal-esperjenzi u l-prassi 
tajbin, inkluż eżempji ta' kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti;

(c) tippromwovi l-iskambju u d-
disseminazzjoni tal-esperjenzi u l-prassi 
tajbin, inkluż eżempji ta' kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, anki 
fl-oqsma tal-bilanċ bejn il-ħajja privata u 
dik professjonali u l-isforzi għall-
eliminazzjoni tad-differenza fil-pagi u l-
pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba ta' wieħed mill-Istati 
Membri konċernati minn tilwim, l-
Awtorità għandha tniedi proċedura ta' 
medjazzjoni quddiem il-Bord tal-
Medjazzjoni tagħhom stabbilit għal dan l-
iskop f'konformità mal-Artikolu 17(2). L-
Awtorità tista' tniedi wkoll proċedura ta' 
medjazzjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess 
quddiem il-Bord tal-Medjazzjoni, inkluż 
abbażi ta' referenza minn SOLVIT, soġġett 
għall-qbil tal-Istati Membri kollha 
konċernati minn dak it-tilwim.

2. Fuq talba ta' wieħed mill-Istati 
Membri konċernati minn tilwim, l-
Awtorità għandha tniedi proċedura ta' 
medjazzjoni quddiem il-Bord tal-
Medjazzjoni tagħhom stabbilit għal dan l-
iskop f'konformità mal-Artikolu 17(2). L-
Awtorità tista' tniedi wkoll proċedura ta' 
medjazzjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess 
quddiem il-Bord tal-Medjazzjoni, inkluż 
abbażi ta' referenza minn SOLVIT, soġġett 
għall-qbil tal-Istati Membri kollha 
konċernati minn dak it-tilwim. F'każijiet 
eċċezzjonali, b'mod partikolari meta 
tinvestiga ksur serju tal-liġi tal-Unjoni u 
dik internazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni tal-
iskjavitù, il-frodi fiskali u kummerċjali 
(eż. kumpaniji tal-isem) jew il-ksur tad-
drittijiet fundamentali li joħorġu mit-
Trattati u mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, l-Awtorità tista' tipproċedi 
għall-medjazzjoni anki fin-nuqqas ta' 
kunsens bejn l-Istati Membri involuti.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw it-
tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fuq il-
Bord Amministrattiv sabiex tkun żgurata l-
kontinwità tal-ħidma tal-Bord. Il-partijiet 
kollha għandhom jimmiraw għall-kisba ta'
rappreżentazzjoni bilanċjata bejn l-irġiel u 
n-nisa fuq il-Bord Amministrattiv.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw it-
tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fuq il-
Bord Amministrattiv sabiex tkun żgurata l-
kontinwità tal-ħidma tal-Bord. Il-partijiet 
kollha għandhom jiksbu rappreżentazzjoni 
bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord 
Amministrattiv.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Rappreżentant tal-EIGE, 
rappreżentant tal-Eurofound, 
rappreżentant tas-Cedefop, rappreżentant 
tal-EU-OSHA u rappreżentant tal-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ 
għandu jkollhom id-dritt li jipparteċipaw 
bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Bord tat-
Tmexxija sabiex jittejbu l-effiċjenza tal-
aġenziji u s-sinerġiji bejniethom.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord Amministrattiv għandu jeleġġi 
President u Viċi President minn fost il-
membri li għandhom drittijiet tal-vot, u 
għandu jistinka għall-bilanċ bejn is-sessi. 
Il-President u l-Viċi President għandhom 
jiġu eletti permezz ta' maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri tal-Bord Amministrattiv li 

Il-Bord Amministrattiv għandu jeleġġi 
President u Viċi President minn fost il-
membri li għandhom drittijiet tal-vot, u 
għandu jiżgura li l-elezzjoni tirrispetta l-
bilanċ bejn is-sessi. Il-President u l-Viċi 
President għandhom jiġu eletti permezz ta' 
maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tal-
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għandhom drittijiet tal-vot. Bord Amministrattiv li għandhom drittijiet 
tal-vot.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) l-implimentazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi fl-attivitajiet, il-politiki u l-
programmi rilevanti kollha tal-Awtorità;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati 
għandu jkun magħmul minn sitt 
rappreżentanti tas-sħab soċjali fil-livell tal-
Unjoni li b'mod ugwali jirrappreżentaw lit-
trade unions u lill-organizzazzjonijiet ta' 
min iħaddem, u żewġ rappreżentanti tal-
Kummissjoni.

4. Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati 
għandu jkun magħmul minn sitt 
rappreżentanti tas-sħab soċjali fil-livell tal-
Unjoni li b'mod ugwali jirrappreżentaw lit-
trade unions u lill-organizzazzjonijiet ta' 
min iħaddem, rappreżentant tal-
organizzazzjonijiet tan-nisa, 
rappreżentant tal-Pjattaforma kontra x-
Xogħol Mhux Iddikkjarat, rappreżentant 
tal-Kumitat ta' Esperti dwar l-Istazzjonar 
tal-Ħaddiema u żewġ rappreżentanti tal-
Kummissjoni.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet 
Ikkonċernati għandhom jiġu nominati mill-
organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom u 
jinħatru mill-Bord Amministrattiv. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jaħtar ukoll il-

5. Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet 
Ikkonċernati għandhom jiġu nominati mill-
organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom u 
jinħatru mill-Bord Amministrattiv. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jaħtar ukoll il-
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membri sostituti, f'konformità mal-istess 
kundizzjonijiet bħall-membri, li għandhom 
awtomatikament jieħdu post kwalunkwe 
membru li jkun assenti jew indispost. Sa 
fejn huwa possibbli, għandu jiġi rispettat 
bilanċ xieraq bejn is-sessi, kif ukoll 
rappreżentazzjoni adegwata tal-SMEs.

membri sostituti, f'konformità mal-istess 
kundizzjonijiet bħall-membri, li għandhom 
awtomatikament jieħdu post kwalunkwe 
membru li jkun assenti jew indispost. 
Għandu jiġi żgurat il-bilanċ xieraq bejn is-
sessi, kif ukoll rappreżentazzjoni adegwata 
tal-SMEs.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmazzjoni strateġika għandha 
wkoll tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet 
tal-impatt fuq is-sessi u indikaturi bbażati 
fuq il-ġeneru.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Il-baġit għandu jkun stabbilit 
b'kunsiderazzjoni dovuta għall-prinċipju 
tal-ibbaġitjar sensittiv għall-kwistjonijiet 
ta' ġeneru.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv mil-lista ta' 
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti.

2. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv mil-lista ta' 
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Dik il-lista tal-kandidati għandha tkun 
ibbilanċjata bejn is-sessi;
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kandidati għandhom l-istess 
kompetenzi u ħiliet għall-pożizzjoni, il-
kandidati nisa għandhom jingħataw 
prijorità.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux iktar tard minn ħames snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 51, u 
kull ħames snin wara, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-
Awtorità f'rabta mal-għanijiet, mal-mandat 
u mal-kompiti tagħha. L-evalwazzjoni 
għandha, b'mod partikolari, tindirizza l-
ħtieġa possibbli għal modifika tal-mandat 
tal-Awtorità, u l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta' kwalunkwe modifika tali, 
inkluż permezz ta' sinerġiji ulterjuri u 
simplifikazzjoni ma' Aġenziji attivi fil-
qasam tal-impjieg u tal-politika soċjali.

1. Sa mhux iktar tard minn ħames snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 51, u 
kull ħames snin wara, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-
Awtorità f'rabta mal-għanijiet, mal-mandat 
u mal-kompiti tagħha. L-evalwazzjoni 
għandha, b'mod partikolari, tindirizza l-
ħtieġa possibbli għal modifika tal-mandat 
tal-Awtorità, u l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta' kwalunkwe modifika tali, 
inkluż permezz ta' sinerġiji ulterjuri u 
simplifikazzjoni ma' Aġenziji attivi fil-
qasam tal-impjieg u tal-politika soċjali. L-
evalwazzjoni għandha tintegra l-
perspettiva tal-ġeneru u tinkludi kapitlu 
separat dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.
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