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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-baħħara li temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 
2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE (COM(2013)0798 – C7–
0409/2013 – 2013/0390(COD))

Sur President,

Permezz ta' ittra tal-20 ta' Mejju 2015, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali talab lill-
Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont ir-Regola 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jagħti 
opinjoni dwar kemm hi xierqa l-bażi ġuridika tal-proposta msemmija hawn fuq.

Il-bażi ġuridika inizjali proposta mill-Kummissjoni1 kienet l-Artikolu 153(2) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jikkonċerna l-adozzjoni ta' miżuri mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill għall-promozzjoni tal-impjiegi, kundizzjonijiet tal-
għajxien u tax-xogħol aħjar, protezzjoni soċjali adegwata, djalogu bejn il-livell tal-
management u dak tal-ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi umani bil-għan li jinħoloq livell għoli 
ta' impjiegi permanenti u l-ġlieda kontra l-esklużjoni fl-Istati Membri.

It-test finali ta' kompromess miftiehem bejn l-istituzzjonijiet għandu l-għan li jimmodifika l-
bażi ġuridika tal-proposta, bil-għan li jispeċifikaha, lejn l-Artikolu 153(2)(b) tat-TFEU, li 
jirrelata mal-adozzjoni ta' rekwiżiti minimi għall-implimentazzjoni gradwali permezz ta' 
direttivi f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, flimkien mal-Artikolu 153(1)(b) u 
(e) tat-TFEU rigward l-appoġġ tal-Unjoni u l-finalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Istati Membri 
fl-oqsma tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema.

1 Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-baħħara li temenda d-Direttivi 
2008/94/KE, 2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE (COM(2013) 0798) - 2013/0390(COD)).
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I - Sfond

L-għan tal-proposta huwa li jittejjeb il-livell ta' protezzjoni tad-drittijiet iggarantiti skont il-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fil-qasam tal-liġi tax-xogħol tal-UE u biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd fil-livell tal-UE. 

Id-direttivi dwar il-liġi tax-xogħol tal-UE ġeneralment japplikaw għas-setturi kollha ta' attività 
u għall-kategoriji kollha tal-ħaddiema. Madankollu, il-baħħara huma esklużi jew jistgħu jkunu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' ħames direttivi,1 mingħajr ebda ġustifikazzjoni 
espressa. B'riżultat ta' dan, skont is-sitwazzjoni fil-livell nazzjonali, dawn l-esklużjonijiet jista' 
jkollhom riperkussjonijiet negattivi fuq ċerti drittijiet iggarantiti skont il-Karta, b'mod 
partikolari d-dritt tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni fi ħdan l-impriża (Artikolu 27) u d-dritt 
għal kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti (Artikolu 31). 

Attwalment hemm diverġenza konsiderevoli fl-approċċi nazzjonali rigward il-possibilità li l-
baħħara jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-ħames direttivi ta' hawn fuq. 
Konsegwentement, ċerti kumpaniji huma eżentati minn ċerti obbligi ta' informazzjoni u 
konsultazzjoni, li huma obbligatorji għal kumpaniji kompetituri bbażati fi Stati Membri oħra.   

Il-proposta temenda l-ħames direttivi billi tintroduċi dritt inkondizzjonat għall-informazzjoni 
u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema fuq il-baħar sabiex ittejjeb il-governanza korporattiva u biex 
tnaqqas il-konsegwenzi negattivi tar-ristrutturar f'daqqa.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, it-tip u n-natura settorjali tal-emendi flimkien mal-
prinċipju ta' ekonomija proċedurali, jissuġġerixxu li l-ħames direttivi għandhom jiġu emendati 
permezz ta’ direttiva waħda.

II - Artikoli Rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu li ġej tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, taħt it-Titolu X dwar 
il-"Politika Soċjali" tat-Tielet Parti tat-TFUE, intitolata Politika u Azzjonijiet Interni tal-
Unjoni, huwa ppreżentat bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni:

Artikolu 153

(ex Artikolu 137 TKE)

1. [...]

1 Direttiva 2008/94/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2008 dwar
il-protezzjoni tal-impjegati fil-każ tal-insolvenza ta' min iħaddimhom (Verżjoni kodifikata), ĠU L 283,
28.10.2008, p. 36; Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-6 ta' Mejju 2009 dwar 
l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u
fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-impjegati
(tfassil mill-ġdid), ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28; Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-
Komunità Ewropea, ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29. Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi (ĠU L 225, 12.8.1998, p. 16). 
Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri 
relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' 
impriżi jew negozji, ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
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2.   Għal dan l-għan, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:

(a) jistgħu jadottaw miżuri intiżi sabiex iħajru kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 
permezz ta' inizjattivi mmirati sabiex jameljoraw l-għarfien, jiżviluppaw skambji ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiċi, jippromwovu affronti innovattivi u jivvalutaw l-
esperjenzi, b’esklużjoni ta' kull armonizzazzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Istati 
Membri;

(b) jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta' direttivi, 
rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kundizzjonijiet tekniċi li 
jkunu jinsabu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Tali Direttivi għandhom jevitaw l-
impożizzjoni ta' restrizzjonijiet amministrattivi, finanzjarji u legali b’tali mod li jżomm 
lura l-ħolqien u l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-
Reġjuni.

Fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1 c), d), f) u g), il-Kunsill għandu jaġixxi skont il-
proċedura leġiżlattiva speċjali, b'mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew u mal-Kumitati msemmija.

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, u wara li jkun 
ikkonsulta l-Parlament Ewropew, jista' jiddeċiedi li l-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
tkun applikabbli għall-paragrafu 1 d), f) u g).

III - Il-bażi ġuridika proposta

Il-modifika li ġejja tal-bażi ġuridika tal-proposta, bil-għan li tispeċifikaha, tidher fil-ftehim 
milħuq mal-Kunsill (enfasi miżjuda):

Artikolu 153

(ex Artikolu 137 TKE)

2.   Għal dan l-għan, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:
(b) jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta' direttivi, 
rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kondizzjonijiet tekniċi li 
jkunu jinsabu f’kull wieħed mill-Istati Membri. Tali Direttivi għandhom jevitaw l-
impożizzjoni ta' restrizzjonijiet amministrattivi, finanzjarji u legali b’tali mod li jżomm 
lura l-ħolqien u l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għandhom jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-
Reġjuni.
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Fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1 c), d), f) u g), il-Kunsill għandu jaġixxi skont il-
proċedura leġiżlattiva speċjali, b'mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew u mal-Kumitati msemmija.

Flimkien mal- Artikolu 153(1)(b) u (e) tat-TFUE: 

1.   Bil-għan li jinkisbu l-għanijiet tal-Artikolu 151, l-Unjoni għandha ssostni u 
tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma:

(a) ...

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol;

[...]

(e) l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema;

L-Artikolu 151 tat-TFUE għandu d-diċitura li ġejja (enfasi miżjuda):

Artikolu 151

(ex Artikolu 136 TKE)
 

L-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f'moħħhom id-drittijiet soċjali 
fundamentali bħalma huma dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li kienet 
iffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 1961 u l-Karta tal-Komunità tal-1989 dwar id-
Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, għandu jkollhom bħala mira l-
promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kundizzjonijeit tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex 
jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla it-titjib, il-protezzjoni 
soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema, l-iżilupp tar-riżorsi umani 
bil-mira ta' livell għoli ta' impjieg li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni.
 
B'dan il-għan l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri li jieħdu kont 
tad-diversi forom ta' prattiċi nazzjonali, partikolarment fil-qasam ta' relazzjonijiet 
kontrattwalli, u l-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni.
 
Huma jemmnu li żvilupp bħal dan għandu jirriżulta mhux biss mill-funzjonament tas-
suq intern, li għandu jiffavorixxi l-armonizzazzjoni ta' sistemi soċjali, imma wkoll 
mill-proċeduri previsti fit-Trattati u mill-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva.

IV - Ġurisprudenza

Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "l-għażla tal-bażi legali ta' att 
Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ 
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ġudizzjarju, fosthom b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att".1 Għalhekk, l-għażla ta' 
bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att inkwistjoni.

L-Artikolu 153 tat-TFUE (ex Artikolu 137 tat-TKE) jikkostitwixxi l-bażi ġuridika fit-Trattat 
għall-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali fil-qafas tal-politika soċjali.2 Il-
paragrafi (1) u (2) jagħtu lill-Unjoni s-setgħa li tappoġġja u tikkomplementa l-attivitajiet tal-
Istati Membri bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi tal- Artikolu 151 tat-TFUE (ex Artikolu 136 tat-
TKE).3

Fir-rigward tal-Artikolu 153(1) tat-TFUE, hija ġurisprudenza stabbilita li t-terminu  
"kundizzjonijiet tax-xogħol" jista' jinkludi kwistjonijiet ta' paga u ta' pensjoni, sal-punt li dan 
ma jammontax għal iffissar ta' pagi minimi tal-Unjoni.4

Barra minn hekk, l-Artikolu 153(2) tat-TFUE jimplika "ċertament, li għandhom jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-interessi ekonomiċi partikolari tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju [...] iżda 
din id-dispożizzjoni ma tipprekludix li dawn l-impriżi jkunu s-suġġett ta' miżuri restrittivi."5 

V - Għan u kontenut ta' kompromess finali

Il-Premessa 13 fil-kompromess finali tfakkar li "[d]in id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, primarjament id-dritt għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni fi ħdan l-impriża u d-
dritt għal kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa. Din id-Direttiva għandha tiġi 
implimentata f'konformità ma' dawn id-drittijiet u ma' dawn il-prinċipji." 

Aktar minn dan, il-premessa 4 tikkonferma li "[l]-eżistenza u/jew il-possibilità li jiġu 
introdotti esklużjonijiet jistgħu jipprevjenu jew jillimitaw il-possibilità għal ħaddiema ta' fuq 
il-baħar li jgawdu b’mod sħiħ id-dritt għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni u d-dritt għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa.

Il-Premessa 9 tipprovdi li "wara li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi teknoloġiċi li kien hemm dawn 
l-aħħar snin, l-aktar fir-rigward tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni, ir-rekwiżiti ta' 
informazzjoni u konsultazzjoni għandhom jiġu aġġornati u applikati bl-aktar mod xieraq, 
inkluż permezz ta' mezzi elettroniċi tal-komunikazzjoni mill-bogħod u permezz tat-titjib tad-
disponibilità tal-internet u billi jiġi żgurat l-użu raġonevoli  abbord, sabiex titjieb l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva." 

1 Kawża C-45/86,  il-Kummissjoni vs  il-Kunsill ("Preferenzi Ġeneralizzati tat-Tariffi”) Ġabra 1439, par. 5; 
Kawża C-440/05,  il-Kummissjoni vs il-Kunsill [2007] Ġabra I-9097; Kawża C-411/06,  il-Kummissjoni vs il-
Parlament u l-Kunsill, [2009] Ġabra I-7585.
2 Ara l-Kawża C-343/08 il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Repubblika Ċeka [2010] Ġabra I-00275, par. 67 fir-
rigward tal- predeċessur tal-Artikolu 153, jiġifieri l-Artikolu 137 tat-TKE; Ara l-Opinjoni 2/91, Konvenzjoni Nru 
170 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar is-Sikurezza fl-użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol 
[1993] Ġabra I-01061, par. 17.
3 Ara l-Kawża C-13/05 Sonis Chacán Navas vs Eurest Colectividades SA [2006] Ġabra I-06467, par. 4 fir-
rigward tal- predeċessur tal-Artikolu 153, jiġifieri l-Artikolu 137 tat-TKE;
4 Kawża C-268/06 Impact vs Minister for Agriculture and Food and Others [2008] Ġabra I-02483, par. 35 fir-
rigward il-predeċessur tal-Artikolu 153(1)(b), jiġifieri l-Artikolu 137(1) tat-TKE.
5 Kawżi Magħquda C-184/02 u C-223/02 Spanja u l-Finlandja vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2004] 
Ġabra I-07789, par. 72 fir-rigward tal- predeċessur tal-Artikolu 153, jiġifieri l-Artikolu 137(2) tat-TKE.
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Fl-aħħar nett, il-premessa 11 tiddikjara b'mod espliċitu li "[d]in id-Direttiva tikkontribwixxi 
biex jinkisbu l-objettivi mniżżla fl-Artikolu 151 tat-TFUE", filwaqt li l-premessa 13 tiddikjara 
mingħajr ekwivoki li l-objettiv tad-Direttiva huwa "t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol 
għall-baħħara u l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tagħhom".

Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, id-Direttiva temenda ħames direttivi dwar il-liġi tax-xogħol 
billi tħassar "l-eżistenza u/jew il-possibilità li jiġu introdotti [esklużjonijiet sakemm] ma 
jkunux ġustifikati b'mod oġġettiv u l-baħħara mhumiex trattati b'mod ugwali" (premessa 12 
tal-proposta - issa fl-essenza tinsab fil-premessi 4 u 15 tal-kompromess finali). 

B'mod speċifiku, id-Direttiva proposta se telimina l-possibilità li s-sajjieda bi sħab jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Insolvenza (Artikolu 1); ekwipaġġi 
tal-flotot mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva Ewropea dwar il-Kunsill tax-Xogħlijiet 
(Artikolu 2); ekwipaġġi ta' bastimenti tal-baħar mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar 
is-Sensji Kollettivi (Artikolu 4); u bastimenti tal-baħar li jinsabu fi ħdan il-kamp ta' 
applikazzjoni territorjali tat-Trattat, mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trasferiment ta' Impriżi (Artikolu 5). 

Dan se jintroduċi wkoll il-possibilità ta' deroga mid-dispożizzjonijiet dwar il-perjodu ta' 
"cooling off" "meta s-sensja kollettiva prevista ssir b'konsegwenza ta' trasferiment, li jsir 
esklużivament fuq bastiment wieħed jew iżjed, jew meta min jimpjega jħaddem bastiment 
wieħed biss", fil-każ tad-Direttiva dwar it-Trasferiment ta' Impriżi (Artikolu 4).

VI - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Meta jitqies il-fatt li l-għan u l-kontenut tal-proposta huwa li jiġu appoġġjati u 
kkomplementati, permezz ta' direttiva, l-attivitajiet tal-Istati Membri fir-rigward ta' (1) il-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-baħħara u (2) id-dritt tal-baħħara għall-informazzjoni u l-
konsultazzjoni bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-politika soċjali tal- Artikolu 151 tat-TFUE, 
l-Artikolu 153(2) tat-TFUE jikkostitwixxi l-bażi ġuridika xierqa.

Id-direttiva proposta għandha l-għan li temenda ħames direttivi li hemm fis-seħħ bil-għan li 
jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-baħħara kif ukoll id-drittijiet tagħhom għall-
informazzjoni u l-konsultazzjoni, bl-eliminazzjoni għal din ir-raġuni tal-eżistenza jew il-
possibilità ta' introduzzjoni ta' esklużjonijiet għal ħaddiema ta' fuq il-baħar mill-kamp ta' 
applikazzjoni tagħhom tal-ħames Direttivi. 

Id-Direttiva 2008/94/KE, id-"Direttiva dwar l-Insolvenza ta' Min Iħaddem" hija bbażata fuq l-
Artikolu 137(2) tat-TKE, li issa jikkorrispondi mal-Artikolu 153(2)(b) tat-TFUE, u għandha l-
għan li ttejjeb "il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tal-ħaddiema fil-Komunità",1 
attwalmet koperti bl-Artikolu 153(1)(b) tat-TFUE.

Id-Direttiva 2009/38/KE, id-"Direttiva dwar il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew", hija bbażata 
fuq l-Artikolu 137 tat-TKE (issa 153 tat-TFUE) u hija "maħsub[a] biex [t]appoġġja u 
[t]ikkomplementa l-azzjoni meħuda mill-Istati Membri fil-qasam tal-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-impjegati",2 attwalment garantiti bl- Artikolu 153(1)(e) tat-TFUE.

1 Premessa 2.
2 Premessa 9.
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Id-Direttiva 2002/14/KE, id-Direttiva dwar l-Informazzjoni u l-Konsultazzjoni" hija bbażata 
fuq l-artikolu 137(2) tat-TKE (issa 153(2)(b) tat-TFUE) u hija maħsuba biex "tinkoraġixxi u 
tqawwi l-informazzjoni u l-konsultazzjoni dwar is-sitwazzjoni u l-iżvilupp mistenni tal-
impieg fi ħdan l-impriża u, meta l-evalwazzjoni ta' min iħaddem tissuġġerixxi li l-impiegi fi 
ħdan l-impriża jistgħu jkunu mhedda, il-miżuri antiċipatorji possibli ppjanati, partikolarment 
fit-termini ta' taħriġ tal-impjegati u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tagħhom, bil-għan li jagħmel 
tajjeb għall-iżviluppi negattivi jew il-konsegwenzi tagħhom u żżid il-possibilità tal-impieg u 
l-adattabilità tal-impjegati li aktarx li jkunu affettwati",1 li jikkorrispondi mal-
Artikolu 153(1)(e) tat-TFUE.

Id-Direttiva 98/59/KE, "id-Direttiva dwar is-Sensji Kollettivi" hija bbażata fuq il-kompetenza 
ġenerali għall-approssimazzjoni tal-liġijiet, jiġifieri l- Artikolu 100 tat-TKE (issa 115 tat-
TFUE) li jeħtieġ l-unanimità fil-Kunsill. Il-premessa 6 tad-Direttiva tfakkar li "billi l-Karta 
tal-Komunità dwar id-drittijiet soċjali fundamentali tal-ħaddiema, li ġiet adottata fil-laqgħa 
tal-Kunsill Ewropew fi Strasbourgu fid-9 ta' Diċembru 1989 mill-Kapijiet tal-Istat jew tal-
Gvern tal-ħdax-il Stat Membru, tgħid, inter alia, fil-punt 7, l-ewwel paragrafu, l-ewwel 
sentenza, u fit-tieni paragrafu; fil-punt 17, l-ewwel paragrafu; u fil-punt 18, it-tielet inċiż:

'7. Il-realizzazzjoni tas-suq intern għandha twassal għal titjib fil-kundizzjonijiet tal-
ħajja u tax-xogħol tal-ħaddiema fil-Komunitá Ewropea. . .).
It-titjib għandu jkopri, meta neċessarju, l-iżvilupp ta' ċerti aspetti tar-regolamenti 
tal-impjieg bhal proċeduri għall-diżimpieg kollettiv u dawk li jirrigwardaw 
fallimenti.
(. . .)
17. L-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni għall-ħaddiema għandhom 
jiġu żviluppati b'mod approprijat, b'kont meħud tal-prattiċi fis-seħħ fil-varji Stati 
Membri.
(. . .)
18. Din l-informazzjoni, konsultazzjoni u parteċipazzjoni għandha tiġi mplimentata fi 
żmien dovut, partikolarment fil-każijiet li ġejjin:
(- . . .)
(- . . .)
- f'każijiet ta' proċeduri għal redundancies kollettivi; . .)`; 

It-Trattat ta' Amsterdam emenda t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea billi jintroduċi 
t-Titolu XI (issa X) dwar il-politika soċjali, u b'hekk stabbilixxa bażi ġuridika speċifika ġdida 
għal miżuri fil-qasam soċjali. Bħala riżultat, l-Artikolu 153(2)(b) tat-TFUE issa jikkostitwixxi 
l-bażi speċifika u xierqa għal strumenti legali bil-għan li jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
d-drittijiet għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni. Bħala riżultat, direttiva li  temenda d-
Direttiva 98/59/KE għandha tuża dan l-Artikolu bħala l-bażi tagħha,2 flimkien mal-
Artikolu 153(1)(b) u (e) tat-TFUE b'riferiment għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema rispettivament.

1 Premessa 8.
2 Ara l-Kawża C-84/94 ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
[1996] Ġabra I-05755, par. 12.
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Proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 77/187/KE dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' 
trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji. Skont il-premessa 6 tad-
Direttiva li tikkodifika "fl-1977 il-Kunsill adotta d-Direttiva 77/187/KEE għall-promozzjoni 
tal-armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali rilevanti li jiżguraw is-salvagwardja tad-drittijiet tal-
impjegati u li jeħtieġu lil min jagħmel it-trasferiment u lil dawk li lilhom isir it-trasferiment 
biex jinfurmaw u jikkonsultaw ir-rappreżentanti tal-impjegati fi żmien dovut" u għalhekk ġiet 
ibbażata fuq l- Artikolu 94 tat-TKE (ex Artikolu 100), li issa huwa effettivament l- 
Artikolu 115 tat-TFUE. Bħala riżultat, bil-bażi ġuridika speċifika għal miżuri tal-politika 
soċjali introdotti wara t-Trattat ta' Amsterdam, l-Artikolu 153(2)(b) tat-TFUE huwa l-bażi 
ġuridika xierqa għall-emenda tad-Direttiva 2001/23/KE,1 flimkien mal-Artikolu 153(1)(e) tat-
TFUE, rigward l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema.

VII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi ta' hawn fuq, peress li l-ħames direttivi proposti biex jiġu emendati 
jinsabu fil-qasam tal-politika soċjali u huma mmirati biex jappoġġjaw u jikkomplementaw l-
attivitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol jew l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-ħaddiema, l-Artikolu 153(2)(b) flimkien mal-Artikolu 153(1)(b) u (e) tat-
TFEU jikkostitwixxu l-bażi ġuridika xierqa għad-Direttiva proposta dwar il-baħħara li 
temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali kkunsidra l-kwistjoni ta' hawn fuq fil-laqgħa tiegħu tas-
16 ta' Ġunju 2015. F'din il-laqgħa, b'mod korrispondenti ddeċieda unanimament,2 li 
jirrakkomanda lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jinkludi l-punt (b) tal-
Artikolu 153(2) tat-TFEU flimkien mal-Artikolu 153(1)(b) u (e) tat-TFEU fil-bażi ġuridika 
għad-Direttiva proposta dwar il-baħħara li temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE, 
2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE.

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

1 Ibid.
2 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (Viċi President), Jean-Marie Cavada (Viċi President), Axel Voss (Viċi President), Mady Delvaux 
(Viċi President), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.
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