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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Introduzzjoni 

Fit-8 ta' Marzu 2016, il-Kummissjoni adottat proposta1 għal reviżjoni tad-Direttiva 96/71/KE 

dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema2. Il-proposta kienet akkumpanjata b'valutazzjoni tal-impatt.3 

Il-Kummissjoni tinnota li 20 sena wara l-adozzjoni tagħha, id-Direttiva 96/71/KE m'għadhiex 

tiżgura dan taħt il-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali attwali fl-Istati Membri, u għaldaqstant 

ressqet il-proposta attwali għal reviżjoni mmirata tad-Direttiva. Il-proposta għandha l-għan li 

tirrimedja l-problemi speċifiċi li hija identifikat b'għadd limitat ta' emendi.  

Skont il-Kummissjoni, l-għan tal-proposta huwa li jitħaffef l-għoti ta' servizzi bejn il-fruntieri 

f'ambjent ta' kompetizzjoni ġusta filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati, 

li jkunu impjegati fi Stat Membru u jintbagħtu jaħdmu b'mod temporanju fi Stat Membru 

ieħor mill-impjegatur tagħhom. B'mod partikolari, il-proposta għandha l-għan li tiżgura 

kundizzjonijiet tal-pagi ġusti u kundizzjonijiet ekwi bejn kumpaniji li jistazzjonaw u dawk 

lokali fil-pajjiż ospitanti;  

Opinjonijiet motivati u "karta safra" 

Sal-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2, erbatax-il kamra tal-Parlamenti 

nazzjonali bagħtu opinjonijiet motivati lill-Kummissjoni fejn stqarru li l-proposta ma 

tikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, u b'hekk jiskattaw il-proċedura msejħa "karta s-

safra". L-argumenti prinċipali mqajma fl-opinjonijiet motivati kienu li r-regoli eżistenti huma 

suffiċjenti u adegwati, l-Unjoni mhix il-livell adegwat tal-azzjoni, il-proposta ma 

tirrikonoxxix b'mod espliċitu l-kompetenzi tal-Istati Membri dwar ir-remunerazzjoni u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg u li l-ġustifikazzjoni li hemm fil-proposta fir-rigward tal-prinċipju 

tas-sussidjarjetà hija konċiża wisq. Madankollu, wara li eżaminat l-argumenti, il-Kummissjoni 

ddeċidiet li żżomm il-proposta, filwaqt li qieset, fil-Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Parlamenti Nazzjonali tal-20 ta' Lulju 2016 li l-proposta tikkonforma 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Il-kompatibbiltà mal-liġi tal-UE 

Apparti l-oġġezzjonijiet mqajma mill-Parlamenti nazzjonali, tqajmu wkoll mistoqsijiet fil-

kumitat dwar il-kompatibilità tal-proposta ma' ċerti elementi tal-liġi tal-UE. Dawn 

prinċipalment ikkonċernaw ir-relazzjoni tal-proposta mal-atti u r-regolamenti li ġejjin: 

- ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 (minn hawn' il quddiem, ir-Regolament "Ruma I")4, li 

ssostitwixxa, f'dak li għandu x'jaqsam ma' kuntratti konklużi mis-17 ta' Diċembru 2009, il-

                                                 
1 Dokument COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT.  
2 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, 21.01.97, p. 1. 
3 Document SWD(2016) 52 final. 
4 Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi 

applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I), ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=MT


 

PE597.398v02-00 4/23 AD\1128360MT.docx 

MT 

Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (il-"Konvenzjoni ta' Ruma"1), 

- ir-Regolament Nru 1215/20122 (minn hawn' il quddiem "Brussell I"), li jistabbilixxi regoli 

dwar il-ġurisdizzjoni fuq kuntratti individwali ta' impjieg, 

- id-Direttiva 2014/67/UE dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE (minn hawn' il quddiem, id-

"Direttiva dwar l-Infurzar"3), u 

- il-libertà tal-provvista tas-servizzi, kif previst fl-Artikolu 26 u l-Artikolu 56 tat-TFUE. 

Fir-rigward tar-Regolament Ruma I, tqajmu dubji, b'mod partikolari, dwar il-kompatibbiltà 

tal-Artikolu 2a tal-proposta mal-Artikolu 8 tar-Regolament u jekk il-proposta tistax titqies li 

temenda r-Regolament, u jekk, f'dak il-każ, ikunx xieraq li jiġi emendat regolament permezz 

ta' direttiva. 

Dwar ir-Regolament Brussell I il-kwistjoni prinċipali li tqajmet hija jekk l-Artikolu 2a tal-

proposta jkollux impatt fuq l-applikazzjoni tar-regoli ta' ġurisdizzjoni fl-Artikoli 20 sa 23 tar-

Regolament.  

Fl-aħħar nett, jekk l-introduzzjoni ta' perjodu ta' 24 xahar, li warajhom il-liġi tax-xogħol tal-

pajjiż ospitanti tibda tapplika għal ħaddiem stazzjonat, tkunx titqies bħala ksur tal-prinċipju 

tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi fis-Suq Intern minħabba r-restrizzjoni tal-provvista 

transkonfinali ta' servizzi permezz ta' ħaddiema stazzjonati li din tkun tinvolvi. 

Il-Kumitat JURI huwa l-kumitat responsabbli għar-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-

proporzjonalità, kif ukoll għall-interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u l-konformità tal-atti tal-

Unjoni mal-liġi primarja. F'din il-kapaċità, il-kumitat eżamina l-argumenti mqajma fl-

opinjonijiet motivati. Fid-29 ta' Novembru 2016, il-Kumitat sema' s-Servizz Legali tal-

Parlament dwar il-mistoqsijiet li tqajmu mill-Membri rigward il-kompatibbiltà tal-proposta 

mal-acquis u t-Trattati.   

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Wara eżami bir-reqqa tal-kwistjonijiet imqajma, ir-rapporteur wasal għall-konklużjonijiet 

ippreżentati fil-qosor hawn taħt, li huma riflessi wkoll fl-emendi proposti għall-proposta tal-

Kummissjoni. 

Fir-rigward tar-relazzjoni bejn l-Artikolu 8 tar-Regolament Ruma I u l-Artikolu 2a tal-

proposta, wieħed għandu jqis l-Artikolu 23 tar-Regolament, li jgħid kif ġej: Bl-eċċezzjoni tal-

Artikolu 7, dan ir-Regolament m'għandux jippreġudika l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet 

tal-liġi Komunitarja li, fir-rigward ta' kwistjonijiet partikolari, jistipulaw regoli tal-konflitt 

tal-liġijiet relatati ma' obbligazzjonijiet kuntrattwali. L-Artikolu 23 jikkjarifika li r-

                                                 
1 Il-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali nfetħet għall-firem f'Ruma fid-

19 ta' Ġunju 1980, ĠU L 266, 9.10.1980, p. 1). 
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-

ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 

(riformulazzjoni) (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1). 
3 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 ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11-31. 
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Regolament Ruma I huwa intiż li jipprovdi r-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali privat 

dwar il-kuntratti fl-UE. Dan huwa ċċarat ulterjorment fir-rigward tad-Direttiva dwar l-

Istazzjonar tal-Ħaddiema fil-Premessa 34 tar-Regolament. Il-konklużjoni tar-rapporteur hija li 

l-proposta b'mod ċar tikkostitwixxi lex specialis, li tieħu preċedenza fuq ir-Regolament Ruma 

I. 

Fir-rigward tar-Regolament Brussell I, ma jidhirx li l-proposta tkun f'kunflitt mar-regoli dwar 

l-għażla tal-qorti fir-Regolament jew tintroduċu xi bidliet sostanzjali fihom. L-Artikolu 21 tar-

Regolament jelenka l-qrati li quddiemhom l-impjegati jistgħu jressqu proċedimenti kontra 

min iħaddimhom. Waħda mill-għażliet possibbli disponibbli għall-impjegat hija "il-qrati tal-

post fejn jew li minnu l-impjegat abitwalment iwettaq ix-xogħol tiegħu". Minn dan isegwi li 

jekk il-post fejn l-impjegat soġġett għad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema jinbidel 

mill-Istat Membru ta' oriġini għall-Istat Membru ospitanti wara 24 xahar, il-qrati tal-Istat 

Membru ospitanti jkunu kompetenti biex jeżaminaw it-tilwima, jekk l-impjegat jagħżel dan il-

forum. 

Filwaqt li l-libertà li jiġu pprovduti servizzi hija wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-liġi 

tal-UE, din mhijiex mingħajr limitu. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li miżura b'effett restrittiv 

fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi tista' tkun ġustifikata "sakemm tissodisfa rekwiżit 

imperattiv ta' interess ġenerali u sakemm dan l-interess ma jkunx diġà protett mir-regoli li 

għalihom il-fornitur huwa suġġett fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, sakemm din tkun tali li 

tiggarantixxi t-twettiq tal-għan segwit minnha u ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 

neċessarju sabiex dan l-għan jinkiseb".1 Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet 

il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema stazzjonati bħala rekwiżit ta' interess pubbliku li tista' 

tiġġustifika restrizzjoni fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi.2   

Għalhekk, il-konklużjoni tar-rapporteur hija li l-proposta tikkostitwixxi miżura xierqa sabiex 

jintlaħqu l-għanijiet li hija ssegwi u li hija ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ u 

għaldaqstant tikkonforma wkoll mal-prinċipju tal-proporzjonalità. 

                                                 
1 Ara s-sentenzi tat-30 ta' Novembru 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, paragrafu 37; tat-

23 ta' Novembru 1999, Arblade et al, C 369/96 u C 376/96, EU:C:1999:575, paragrafi 34 u 35; tas-

7 ta' Ottubru 2010, dos Santos Palhota et al, C-515/08, EU:C:2010:589, paragrafu 45 u l-ġurisprudenza ċċitata; u 

tal-31 ta' Diċembru 2014, De Clercq et, C 315/13, EU:C:1995:2408, paragrafu 62. 
2 Ara, fost l-oħrajn, is-sentenzi tat-23 ta' Novembru 1999, Arblade et al, C 369/96 u C 376/96, EU:C:1999:575, 

paragrafi 36; tal-15 ta' Marzu 2001, Mazzoleni u ISA, C 165/98, EU:C:1995:162, paragrafu 27; tal-

25 ta' Ottubru 2001, Finalarte et al, C 49/98, C 50/98, C 52/98 sa C 54/98 u C 68/98 sa C 71/98, EU:C:2001:564, 

paragrafu 33; tas-7 ta' Ottubru 2010, dos Santos Palhota et al, C-515/08, EU:C:2010:589, paragrafu 47 u l-

ġurisprudenza ċċitata; u tat-3 ta' Diċembru 2014, De Clercq et, C 315/13, EU:C:1995:2408, paragrafu 65. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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 direttiva 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-

libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-

provvista tas-servizzi huma prinċipji 

fundamentali tas-suq intern fl-Unjoni 

mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-

implimentazzjoni ta' dawk il-prinċipji hija 

żviluppata aktar mill-Unjoni bl-għan li 

jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għan-

negozji u r-rispett għad-drittijiet tal-

ħaddiema. 

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-

libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-

provvista tas-servizzi huma prinċipji 

fundamentali tas-suq intern fl-Unjoni 

mnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-

implimentazzjoni u l-infurzar ta' dawk il-

prinċipji huma żviluppati aktar mill-

Unjoni bl-għan li jkunu ggarantiti 

kundizzjonijiet ekwi għan-negozji u r-

rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema u li tiġi 

żgurata l-libertà tal-mobbiltà tal-forza 

tax-xogħol fis-suq intern. 

 

Emenda   2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) B'mod konformi mal-

Artikolu 153(5) tat-TFUE, l-Unjoni ma 

għandhiex is-setgħa li tirregola l-paga. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
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xierqa ta' din id-Direttiva, għandhom 

jissaħħu l-koordinazzjoni bejn is-servizzi 

ta' spezzjoni tax-xogħol tal-Istati Membri 

kif ukoll il-kooperazzjoni Ewropea fil-

ġlieda kontra l-frodi fl-istazzjonar tal-

ħaddiema, u għandhom jitwettqu kontrolli 

biex jiġi vverifikat li l-ħlasijiet tal-

kontribuzzjonijiet soċjali fir-rigward tal-

ħaddiema stazzjonati isiru b'mod regolari 

lill-aġenzija ta' ġestjoni tal-Istat Membru 

ta' oriġini. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4)  Kważi għoxrin sena wara l-

adozzjoni tagħha, huwa meħtieġ li jiġi 

evalwat jekk id-Direttiva dwar l-

Istazzjonar tal-Ħaddiema għadhiex tilħaq 

bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li tiġi promossa l-

libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-ħtieġa 

li jitħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema 

stazzjonati. 

(4) Kważi għoxrin sena wara l-

adozzjoni tagħha, huwa meħtieġ li jiġi 

evalwat jekk id-Direttiva dwar l-

Istazzjonar tal-Ħaddiema għadhiex tilħaq 

bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li tiġi promossa l-

libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-ħtieġa 

li jitħarsu kif xieraq id-drittijiet tal-

ħaddiema stazzjonati. Għalhekk, jinħtieġu 

strumenti ġodda u aktar b'saħħithom li 

jippromwovu l-kompetizzjoni ġusta fost il-

kumpaniji tal-UE, jiffaċilitaw il-forniment 

transkonfinali tas-servizzi u jiġġieldu l-

frodi u l-abbużi f'dan il-qasam 

f'konformità mal-implimentazzjoni tad-

Direttiva 2014/67/UE. Huwa meħtieġ 

ukoll li jinħoloq portal ta' informazzjoni 

Ewropew bil-lingwi kollha tal-Istati 

Membri biex jispjega l-leġiżlazzjoni 

rilevanti, id-differenzi nazzjonali u azzjoni 

ulterjuri li għandha tittieħed mis-servizzi 

ta' kollokament ta' impjieg, il-benefiċjarji 

possibbli u l-ħaddiema. 

 

Emenda   5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-prinċipju tat-trattament ugwali u 

tal-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni 

abbażi tan-nazzjonalità, huma mnaqqxa fil-

liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi. Il-

prinċipju ta' paga ugwali ġie implimentat 

permezz tal-leġiżlazzjoni sekondarja mhux 

biss bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll bejn 

l-impjegati b'kuntratti b'terminu fiss u 

ħaddiema permanenti komparabbli, bejn 

ħaddiema part-time u ħaddiema full-time 

jew bejn il-ħaddiema temporanji tal-

aġenziji u ħaddiema simili tal-impriżi 

utenti. 

(5) Il-prinċipju tat-trattament ugwali u 

tal-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni 

abbażi tan-nazzjonalità, huma mnaqqxa fil-

liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi, u l-UE 

tinkoraġġixxi l-konformità ma' dawn il-

prinċipji, billi tiżgura l-implimentazzjoni 

tagħhom fl-Istati Membri kollha. Il-

prinċipju ta' paga ugwali ġie implimentat 

permezz tal-leġiżlazzjoni sekondarja mhux 

biss bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll bejn 

l-impjegati b'kuntratti b'terminu fiss u 

ħaddiema permanenti komparabbli, bejn 

ħaddiema part-time u ħaddiema full-time 

jew bejn il-ħaddiema temporanji tal-

aġenziji u ħaddiema simili tal-impriżi 

utenti. Fl-applikazzjoni ta' dawn il-

prinċipji, trid titqies il-każistika rilevanti 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

dwar l-interpretazzjoni tat-Trattati.  

 

Emenda   6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-Regolament Ruma I jipprevedi li 

l-pajjiż li fih abitwalment jitwettaq ix-

xogħol ma għandux jitqies li nbidel jekk il-

persuna tiġi impjegata temporanjament 

f'pajjiż ieħor. 

(7) Ir-Regolament Ruma I jipprevedi li 

l-pajjiż li fih abitwalment jitwettaq ix-

xogħol ma għandux jitqies li nbidel jekk il-

persuna tiġi impjegata temporanjament 

f'pajjiż ieħor.  Ir-Regolament ma 

jispeċifikax u lanqas ma jiddefinixxi t-

terminu "impjegat temporanjament". 

Għalhekk huwa essenzjali li għall-

ħaddiema stazzjonati li, skont id-

definizzjoni, iwettqu xogħol fi Stat 

Membru ieħor għal perjodu ta' żmien 

limitat, tiġi introdotta dispożizzjoni 

speċifika f'din id-Direttiva sabiex 

tipprovdi għal perjodu li warajh il-pajjiż 

fejn jiġi pprovdut is-servizz jitqies li jkun 

sar il-post abitwali tal-impjieg. Għandu 

jiġi speċifikat li din id-dispożizzjoni 

speċifika hija non-diskriminatorja, 
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trasparenti, proporzjonata u mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni ta' impjieg li jkunu aktar 

favorevoli għall-ħaddiem. 

Ġustifikazzjoni 

L-introduzzjoni ta' perjodu definit ta' żmien li warajh il-pajjiż fejn jiġi prrovdut is-servizz 

jitqies li huwa l-post abitwali tal-impjieg tibqa' mingħajr preġudizzju għad-durata possibbli 

ta' provvediment temporanju ta' servizzi. 

 

Emenda   7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 

ingaġġi ta' stazzjonar, jenħtieġ li jkun 

previst li, fil-każ ta' stazzjonament li jdum 

għal perijodi ta' aktar minn 24 xahar, l-Istat 

Membru ospitanti jitqies bħala l-pajjiż li 

fih jitwettaq ix-xogħol. Għaldaqstant, 

f'konformità mal-prinċipju tar-Regolament 

Ruma I, il-liġi tal-Istat Membru ospitanti 

tapplika għall-kuntratt ta' impjieg ta' 

ħaddiema stazzjonati bħal dawn jekk ma 

tkun saret l-ebda għażla tal-liġi oħra mill-

partijiet. Fil-każ li tkun saret għażla 

differenti, madankollu, din ma tistax 

twassal biex l-impjegat jiċċaħħad mill-

protezzjoni mogħtija lilu minn 

dispożizzjonijiet li ma jistgħux jiġu 

derogati bi ftehim skont il-liġi tal-Istat 

Membru ospitanti. Dan għandu japplika 

mill-bidu tal-assenjament tal-istazzjonar 

kull meta jkun maħsub għal aktar minn 24 

xahar u mill-ewwel jum wara l-24 xahar 

meta dan effettivament jeċċedi dan it-tul ta' 

żmien. Din ir-regola ma taffettwax id-dritt 

tal-impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-

territorju ta' Stat Membru ieħor li jinvokaw 

il-libertà li jipprovdu servizzi anki 

f'ċirkustanzi fejn l-istazzjonar jaqbeż l-24 

xahar. L-għan huwa biss li tinħoloq 

ċertezza ġuridika fl-applikazzjoni tar-

Regolament Ruma I għal sitwazzjoni 

(8) Minħabba l-perjodu twil ta' ċerti 

ingaġġi ta' stazzjonar, jenħtieġ li jkun 

previst li, fil-każ ta' stazzjonament li jdum 

għal perijodi ta' aktar minn 18-il xahar, l-

Istat Membru ospitanti jitqies bħala l-pajjiż 

li fih jitwettaq ix-xogħol, mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni ta' impjieg li jkunu aktar 

favorevoli għall-ħaddiem. Għaldaqstant, 

f'konformità mal-prinċipju tar-Regolament 

Ruma I, il-liġi tal-Istat Membru ospitanti 

tapplika għall-kuntratt ta' impjieg ta' 

ħaddiema stazzjonati bħal dawn jekk ma 

tkun saret l-ebda għażla tal-liġi oħra mill-

partijiet. Fil-każ li tkun saret għażla 

differenti, madankollu, din ma tistax 

twassal biex l-impjegat jiċċaħħad mill-

protezzjoni mogħtija lilu minn 

dispożizzjonijiet li ma jistgħux jiġu 

derogati bi ftehim skont il-liġi tal-Istat 

Membru ospitanti. Dan għandu japplika 

mill-bidu tal-assenjament tal-istazzjonar 

kull meta jkun maħsub għal aktar minn 18-

il xahar u mill-ewwel jum wara 18-il xahar 

meta dan effettivament jeċċedi dan it-tul ta' 

żmien, sakemm l-impjegatur ma jkunx 

kiseb deroga mingħand l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 

b'konformità mal-proċeduri 

amministrattivi u d-dispożizzjonijiet 
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speċifika, mingħajr ma dan ir-

Regolament jiġi emendat bl-ebda mod. L-

impjegat għandu, b'mod partikolari, 

igawdi l-protezzjoni u l-benefiċċji skont ir-

Regolament Ruma I. 

stipulati fl-Artikoli 6 u 7 tad-

Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a u b'konformità 

mar-regolament (KE) Nru 883/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. Din 

ir-regola ma taffettwax id-dritt tal-impriżi 

li jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju ta' 

Stat Membru ieħor li jinvokaw il-libertà li 

jipprovdu servizzi anki f'ċirkustanzi fejn l-

istazzjonar jaqbeż it-18-il xahar.  

 ______________ 

 1a 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, 

28.5.2014, p. 11). 

 1b 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) 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9)  Hija każistika stabbilita li 

restrizzjoni għal-libertà li jiġu pprovduti 

servizzi tkun ammissibbli biss jekk tkun 

ġustifikata minn raġunijiet imperattivi ta' 

interess pubbliku li jridu jkunu 

proporzjonati u meħtieġa. 

(9) Din il-proposta, minħabba l-limitu 

ta' żmien tal-perjodu tal-istazzjonar li hija 

tintroduċi, tista' titqies bħala restrizzjoni 

fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, 

stabbilita fl-Artikolu 56 tat-TFUE. Hija 

każistika stabbilita li restrizzjoni għal-

libertà li jiġu pprovduti servizzi tkun 

ammissibbli biss jekk tkun ġustifikata minn 

raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 

li jridu jkunu proporzjonati u meħtieġa. Ir-
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raġunijiet imperattivi relatati mal-interess 

pubbliku li ġew rikonoxxuti mill-Qorti 

jinkludu l-protezzjoni tal-ħaddiema u, 

b'mod partikolari, il-protezzjoni soċjali 

tal-ħaddiema fl-industrija tal-

kostruzzjoni. Minħabba l-għan tagħha li 

tipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema u n-

natura temporanja u konfutabbli tagħha, 

il-limitazzjoni stabbilita tissodisfa 

kompletament il-kundizzjonijiet 

imsemmija hawn fuq u ma 

tikkontradixxix il-prinċipju tal-libertà li 

jiġu pprovduti servizzi.  

 

Emenda   9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Minħabba n-natura mobbli ħafna 

tax-xogħol fit-trasport internazzjonali bit-

triq, l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 

l-Istazzjonar tal-Ħaddiema tqajjem 

kwistjonijiet u diffikultajiet legali 

partikolari (speċjalment meta r-rabta mal-

Istat Membru inkwistjoni ma tkunx 

biżżejjed). Ikun l-aktar adatt jekk dawn l-

isfidi jiġu indirizzati permezz ta' 

leġiżlazzjoni speċifika għas-settur 

flimkien ma' inizjattivi oħra tal-UE li 

għandhom l-għan li jtejbu l-funzjonament 

tas-suq intern tat-trasport bit-triq. 

(10) Minħabba n-natura mobbli ħafna 

tax-xogħol fit-trasport internazzjonali bit-

triq, l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 

l-Istazzjonar tal-Ħaddiema tqajjem 

kwistjonijiet u diffikultajiet legali 

partikolari (speċjalment meta r-rabta mal-

Istat Membru inkwistjoni ma tkunx 

biżżejjed). Għalhekk is-servizzi tat-

trasport bħalma huma t-tranżitu, it-

trasport internazzjonali u l-kabotaġġ 

assoċjat huma koperti minn proposta 

leġiżlattiva oħra fi ħdan il-qafas tal-

pakkett tal-Politika Ewropea għall-

Mobilità u t-Trasport.  

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi pprovduta ċarezza legali huma meħtieġa dispożizzjonijiet speċifiċi għas-settur. Il-

Kummissjoni Ewropea diġà ddikjarat b'mod ċar li t-tranżitu jenħtieġ li ma jiġix ittrattat bħala 

stazzjonar. Skont ir-Rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp tas-Suq tat-

Trasport tal-Merkanzija bit-Triq tal-UE, il-kabotaġġ assoċjat jenħtieġ li jitqies bħala 

operazzjoni internazzjonali. Sussegwentement, jenħtieġ li t-trasport internazzjonali u l-

kabotaġġ assoċjat la jkunu soġġetti għal reġistrazzjoni minn qabel u lanqas għad-

Direttiva 96/71/KE. 

 

Emenda   10 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) F'suq intern kompetittiv, il-fornituri 

tas-servizzi jikkompetu mhux biss abbażi 

tal-kostijiet tax-xogħol iżda wkoll fuq 

fatturi bħalma huma l-produttività u l-

effiċjenza, jew il-kwalità u l-innovazzjoni 

tal-prodotti u s-servizzi tagħhom. 

(11) F'suq intern kompetittiv, il-fornituri 

tas-servizzi jikkompetu mhux biss abbażi 

tal-kostijiet tax-xogħol iżda wkoll fuq 

fatturi bħalma huma l-produttività u l-

effiċjenza, u l-pagi dejjem huma bbażati 

fuq sensiela ta' parametri, inklużi l-

esperjenza, il-profil, il-livell ta' 

responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-

suq tax-xogħol, jew fuq il-kwalità u l-

innovazzjoni tal-prodotti u s-servizzi 

tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mat-tweġiba mogħtija mill-Kummissarju Oettinger f'isem il-Kummissjoni (E-

008821/2016, 25.1.2017). "Fl-istituzzjonijiet tal-UE bħal fi kwalunkwe organizzazzjoni, ir-

remunerazzjoni hija bbażata fuq sensiela ta' parametri, inklużi l-esperjenza, il-profil, il-livell 

ta' responsabbiltajiet, il-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol eċċ." 

 

Emenda   11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Huwa fil-kompetenza tal-Istati 

Membri li jistabbilixxu regoli dwar ir-

remunerazzjoni f'konformità mal-liġi u l-

prassi tagħhom. Madankollu, ir-regoli 

nazzjonali dwar ir-remunerazzjoni 

applikati għall-ħaddiema stazzjonati 

għandhom ikunu ġustifikati mill-ħtieġa li 

l-ħaddiema stazzjonati jiġu protetti u ma 

għandhomx jirrestrinġu b'mod 

sproporzjonat il-provvediment 

transkonfinali ta' servizzi. 

(12) Huwa fil-kompetenza esklussiva 

tal-Istati Membri li jistabbilixxu regoli 

dwar ir-remunerazzjoni f'konformità mal-

liġi u l-prassi nazzjonali. 

 

Emenda   12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) L-elementi tar-remunerazzjoni 

skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet 

kollettivi li japplikaw b'mod universali 

għandhom ikunu ċari u trasparenti għall-

fornituri tas-servizzi kollha. Għalhekk 

huwa ġġustifikat li jkun impost fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jippubblikaw l-

elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni 

fuq is-sit elettroniku uniku stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

(13) Jenħtieġ li l-elementi tar-

remunerazzjoni jkunu ċari, aġġornati u 

trasparenti għall-fornituri tas-servizzi 

kollha. Fis-sens ta' din id-Direttiva, dawn 

l-elementi jinkludu b'mod partikolari u 

fejn applikabbli, ir-rati minimi ta' ħlas, il-

bonusijiet u l-allowances kollha li huma 

obbligatorji skont il-liġi nazzjonali, ir-

regolamentazzjoni, dispożizzjoni 

amministrattiva u/jew il-ftehimiet 

kollettivi u s-sentenzi ta' arbitraġġ 

applikabbli universalment. Għalhekk 

huwa ġġustifikat li jkun impost fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jippubblikaw l-

elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni 

fuq is-sit elettroniku uniku stipulat fl-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Infurzar. 

Ġustifikazzjoni 

F'din il-forma, ir-remunerazzjoni hija kategorija legali vaga u inċerta, u għalhekk l-

introduzzjoni ta' tali definizzjoni ġdida hija kontroproduttiva. Din tista' tikkonsisti f'elementi 

mhux komparabbli li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor u b'hekk l-għan proprju ta' din 

id-definizzjoni ma jibqax jeżisti. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Għal raġunijiet ta' trasparenza u 

b'konformità mad-Direttiva 2014/67/UE, 

jeħtieġ li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-

kumpanija li tistazzjona l-ħaddiema 

sabiex jiġi miġġieled il-ħolqien artifiċjali 

ta' kumpaniji tal-isem. Barra minn hekk, 

kull impjegatur għandu jkun kapaċi juri li 

ħaddiem ikollu tul xieraq ta' servizz mal-

kumpanija li tistazzjonah.  

 

Emenda   14 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 14b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14b) Jenħtieġ li jiġu evitati l-abbuż u l-

inċertezza legali f'każijiet ta' stazzjonar 

f'katina u stazzjonar li jinvolvi diversi 

ġurisdizzjonijiet. Għalhekk, f'każijiet li 

fihom sitwazzjoni ta' stazzjonar taqa' taħt 

aktar minn żewġ ġurisdizzjonijiet 

nazzjonali, jenħtieġ li t-termini u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 

jkunu dawk stabbiliti mill-Istat Membru 

ospitanti fejn huwa pprovdut is-servizz, 

mingħajr preġudizzju għall-

kundizzjonijiet aktar favorevoli mogħtija 

lill-ħaddiem skont dispożizzjonijiet li 

minnhom il-partijiet ma jistgħux 

jidderogaw bi ftehim skont il-liġi 

nazzjonali li, kieku, kienet tkun tapplika. 

 

Emenda   15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Id-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ix-

xogħol temporanju permezz ta' aġenzija 

tesprimi l-prinċipju li l-kundizzjonijiet 

bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli 

għall-ħaddiema temporanji ma' aġenzija 

għandhom ikunu tal-inqas dawk li kieku 

japplikaw għal dawn il-ħaddiema kieku 

kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti 

biex jokkupaw l-istess impjieg. Dan il-

prinċipju għandu japplika wkoll għal 

ħaddiema temporanji tal-aġenzija 

stazzjonati fi Stat Membru ieħor. 

(15) Id-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ix-

xogħol temporanju permezz ta' aġenzija 

tesprimi l-prinċipju li l-kundizzjonijiet 

bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli 

għall-ħaddiema temporanji ma' aġenzija 

għandhom ikunu tal-inqas dawk li kieku 

japplikaw għal dawn il-ħaddiema kieku 

kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti 

biex jokkupaw l-istess impjieg. Għandu 

jiġi enfasizzat li llum il-ġurnata qed 

jinkixfu frodi fir-rigward ta' "stazzjonar 

doppju" ta' ħaddiema temporanji. Fil-fatt, 

biż-żieda fl-għadd ta' ħaddiema 

stazzjonati permezz ta' aġenzija, il-

kontrolli jsiru aktar ikkumplikati biex 

jitwettqu u r-responsabbiltajiet jiġu 

dilwiti. Għaldaqstant, dan il-prinċipju 

għandu japplika wkoll għal ħaddiema 
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temporanji tal-aġenzija stazzjonati fi Stat 

Membru ieħor. Il-kumpanija 

utent/fornitur għandha għalhekk 

tipprovdi l-aġenzija ta' xogħol temporanju 

b'informazzjoni ċara, trasparenti u 

mingħajr ambigwità bil-miktub dwar ir-

regoli li hija tapplika fir-rigward tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol u l-paga. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta t-tul antiċipat jew effettiv tal-

istazzjonar jaqbeż l-24 xahar, l-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 

stazzjonat il-ħaddiem għandu jitqies bħala 

l-pajjiż li fih xogħlu/xogħolha jitwettaq 

abitwalment.  

1. Meta t-tul antiċipat jew effettiv tal-

istazzjonar jaqbeż it-18-il xahar, l-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 

stazzjonat il-ħaddiem għandu jitqies bħala 

l-pajjiż li fih xogħlu/xogħolha jitwettaq 

abitwalment, sakemm il-partijiet ma 

jkunux qablu dwar l-applikazzjoni ta' liġi 

differenti b'mod konformi mal-Artikolu 3 

tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Dan 

il-ftehim għandu jkun mingħajr 

preġudizzju għal kwalunkwe terminu u 

kundizzjoni tal-impjieg li huma aktar 

favorevoli għall-ħaddiem.  

 ______________ 

 1a Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli 

għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 

(Ruma I), ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-

kunċett ta' "l-istess kompitu fl-istess post" 

għandu jiġi ddeterminat billi titqies in-

natura tas-servizz li għandu jiġi pprovdut, 

ix-xogħol li jrid jitwettaq u, jekk ikun il-

każ, l-indirizz jew l-indirizzi tal-postijiet 

tax-xogħol, kif definit fil-punti (a)(v) u 

(a)(vi) tal-Artikolu 9(1) tad-

Direttiva 2014/67/UE.  

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 2a – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b.  Talba għal deroga għall-perjodu 

ta' 18-il xahar tista' tintalab 

eċċezzjonalment mill-impjegatur għal 

raġunijiet immotivati u tingħata mill-

awtorità kompetenti tal-Istat Membru 

ospitanti. L-awtorità kompetenti tal-Istat 

Membru ospitanti jenħtieġ li tibbaża d-

deċiżjoni tagħha li tagħti tali deroga fuq 

raġunijiet oġġettivi, bħalma hu l-

kalendarju tal-missjoni li għaliha l-

ħaddiem ikun ġie stazzjonat, wara li 

tivverifika l-konformità sħiħa mad-

Direttiva 2014/67/UE u r-Regolament 

(KE) Nru 883/2004. Kwalunkwe deċiżjoni 

għandha tkun ġustifikata, proporzjonata, 

mhux diskriminatorja u bbażata fuq iċ-

ċirkostanzi. Qabel ma tieħu deċiżjoni 

dwar tali talba għal deroga, l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru ospitanti 

għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tal-

impjegatur, f'konformità mal-Artikoli 6 u 

7 tad-Direttiva 2014/67/UE. Kull sitt xhur 

mill-bidu tal-perjodu ta' deroga, il-

fornitur tas-servizz għandu jagħti prova 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
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Membru ospitanti li d-deroga tkun 

għadha ġġustifikata. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 

tkun xi tkun il-liġi li tapplika għar-

relazzjoni ta' impjieg, l-impriżi msemmija 

fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu lill-ħaddiema 

stazzjonati fit-territorju tagħhom it-termini 

u l-kundizzjonijiet tal-impjieg li jkopru l-

kwistjonijiet li ġejjin li jkunu stabbiliti fl-

Istati Membri fejn jitwettaq ix-xogħol:  

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 

tkun xi tkun il-liġi li tapplika għar-

relazzjoni ta' impjieg, l-impriżi msemmija 

fl-Artikolu 1(1) jiggarantixxu lill-ħaddiema 

stazzjonati fit-territorju tagħhom it-termini 

u l-kundizzjonijiet tal-impjieg li jkunu 

jkopru l-kwistjonijiet li ġejjin li jkunu 

stabbiliti fl-Istati Membri fejn jitwettaq ix-

xogħol: 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c)  ir-remunerazzjoni, inklużi r-rati ta' 

sahra; dan il-punt ma japplikax għal skemi 

ta' pensjoni supplementari għall-irtirar mix-

xogħol;  

(c) ir-remunerazzjoni fis-sens ta' din 

id-Direttiva, inklużi r-rati ta' sahra; dan il-

punt ma japplikax għal skemi ta' pensjoni 

supplementari għall-irtirar mix-xogħol; 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-fini ta' din id-Direttiva, ir- Ir-remunerazzjoni għandha tkun 
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remunerazzjoni tfisser l-elementi kollha 

tar-remunerazzjoni magħmula obbligatorji 

b' liġi, regolament jew disposizzjoni 

amministrattiva, ftehim kollettiv jew 

sentenza ta' arbitraġġ nazzjonali li kienu 

ddikjarati universalment applikabbli u/jew, 

fl-assenza ta' sistema biex tiddikjara 

ftehim kollettiv jew sentenzi ta' arbitraġġ 

bħala universalmment applikabbli, 

ftehimiet kollettivi jew sentenzi ta' 

arbitraġġ oħra fit-tifsira tat-tieni 

subparagrafu tal-paragrafu 8, fl-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu l-ħaddiem 

huwa stazzjonat.  

iddeterminata mil-liġi nazzjonali u/jew 

mill-prattika tal-Istat Membru li fit-

territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem 

u tinkludi l-elementi kollha magħmula 

obbligatorji b'liġi, regolament jew 

disposizzjoni amministrattiva, ftehim 

kollettiv jew sentenza ta' arbitraġġ 

nazzjonali li kienu ddikjarati universalment 

applikabbli. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 

fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku 

msemmi fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 

2014/67/UE l-elementi kostitwenti ta' 

remunerazzjoni f'konformità mal-punt (c).  

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 

fis-sit web nazzjonali uffiċjali uniku 

msemmi fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 

2014/67/UE l-elementi kostitwenti ta' 

remunerazzjoni f'konformità mal-punt (c). 

L-informazzjoni pprovduta għandha tkun 

aġġornata, ċara u trasparenti.  

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 − paragrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a.  Jekk l-impriżi stabbiliti fit-

territorju ta' Stat Membru huma obbligati 

bil-liġi, b'regolament, b'dispożizzjoni 

amministrattiva jew bi ftehim kollettiv, li 

jissottokuntrattaw fil-kuntest tal-obbligi 

kuntrattwali tagħhom, biss lil impriżi li 

1a.  L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li d-disposizzjonijiet stabbiliti 

f'din id-Direttiva jkunu applikabbli għall-

impriżi kollha meta jistazzjonaw il-

ħaddiema, sew jekk jaġixxu bħala l-

kuntrattur ewlieni kif ukoll bħala 
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jiggarantixxu ċerti termini u 

kundizzjonijiet tal-impjieg li jkopru r-

remunerazzjoni, l-Istat Membru jista', fuq 

bażi mhux diskriminatorja u 

proporzjonata, jipprevedi li tali impriżi 

għandu jkollhom l-istess obbligu fir-

rigward tas-sottokuntratti ma' impriżi 

msemmija fl-Artikolu 1(1) li jistazzjonaw 

ħaddiema fit-territorju tiegħu. 

sottokuntrattur.  

 Huwa importanti li s-sottokuntratturi 

jagħmlu disponibbli lill-kuntrattur 

prinċipali l-informazzjoni dwar in-natura 

ġenwina tal-istazzjonament. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1b. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw li l-impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(c) jiggarantixxu lill-

ħaddiema stazzjonati t-termini u l-

kundizzjonijiet li japplikaw skont l-

Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol 

temporanju b'aġenzija għal ħaddiema 

temporanji ingaġġati permezz ta' aġenziji 

temporanji stabbiliti fl-Istat Membru fejn 

jitwettaq ix-xogħol. 

1b. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw li l-impriżi msemmija fl-

Artikolu 1(3)(c) jiggarantixxu lill-

ħaddiema stazzjonati t-termini u l-

kundizzjonijiet li japplikaw skont l-

Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/104/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

19 ta' Novembru 2008 dwar xogħol 

temporanju b'aġenzija għal ħaddiema 

temporanji ingaġġati permezz ta' aġenziji 

temporanji stabbiliti fl-Istat Membru fejn 

jitwettaq ix-xogħol. Meta jagħmlu dan, l-

Istati Membri għandhom jiggarantixxu t-

trattament ugwali bejn il-ħaddiema 

temporanji msemmija hawn fuq u l-

ħaddiema temporanji nazzjonali. 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

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

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3, paragrafu 1c (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "c.  Iċ-ċessjoni b'kiri ta' ħaddiem, 

minn aġenzija tax-xogħol temporanju jew 

aġenzija ta' kollokament, fi Stat Membru 

li tiegħu l-ħaddiem ikkonċernat huwa 

ċittadin m'għandhiex titqies bħala 

stazzjonament skont it-tifsira ta' din id-

Direttiva, sakemm dan ma jkunx 

ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi bħal, 

pereżempju, li l-ħaddiem ikollu r-

residenza abitwali differenti." 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

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

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 1d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "1d. Peress li l-aġenziji tax-xogħol 

temporanju u l-aġenziji ta' kollokament 

jistgħu biss jimpjegaw ħaddiema 

b'kuntratt ta' xogħol temporanju, l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li tali impriżi 

jistazzjonaw ħaddiema biss taħt kuntratt 

temporanju ta' xogħol."   

 

Emenda   27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Il-paragrafu 9 jitħassar. imħassar 

 

Emenda   28 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt da 

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 3 – paragrafu 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 

 "9a. Jekk sitwazzjoni ta' stazzjonar 

taqa' taħt aktar minn żewġ 

ġuriżdizzjonijiet nazzjonali, it-termini u l-

kundizzjonijiet tal-impjieg tal-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu jiġi 

stazzjonat il-ħaddiem u fejn jiġi pprovdut 

is-servizz għandhom japplikaw dment li 

dawn ikunu aktar favorevoli għall-

ħaddiem minn dawk f'konformità mal-liġi 

skont liema jkun ġie miftiehem il-kuntratt 

ta' impjieg individwali." 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

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

Direttiva 96/71/KE 

Artikolu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej: 

 "Artikolu 5a 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fi Stat 

Membru ieħor ikunu kapaċi juru li sehem 

suffiċjentement raġonevoli tal-fatturat 

tagħhom huwa ġġenerat fl-Istat Membru 

fejn ikunu legalment stabbiliti."  
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